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NUMEROȘI SCHIORI STRĂINI 
LA „CUPA FEDERAȚIEI '

„Cupa Federației", ajunsă la a 14-a ediție, va încheia 
anul acesta un sezon dominat de capriciile iernii. Pentru 
a umple un gol — resimțit — F.R.S.B. a hotărît să dea 
„Cupei Federației" un caracter internațional. Ea a fost 
programată pentru 10—11 aprilie in Bucegi (pe pîrtiilc 
de pe muntele Furnica) și la startul ei vor fi prezenți 
schiori din Austria, Iugoslavia, Polonia, Cehoslovacia și 
Bulgaria, țări care au răspuns pînă acum la invitațiile 
trimise de F.R.S.B.

VECHI Șl FRUMOASE RIVALITĂȚI SPORTIVE

rul, Politehnica și C.S.M. Iași. 
Clasamentul a situat in frunte 
echipa Constructorul Iași, ur
mată de cele ale Școlii spor
tive Constanța și C.S.M. Iași.

C. Cernat (Șc. sp. C-ța) a 
primit titlul de coșgeter al 
turneului, realizînd 137 de punc
te. Diploma pentru cel măi 
tînăr 
buit.ă lui G'M. 
la C.S.M. Iași.

Diploma pentru
■ participant a fost atri- 

Manolescu de

Masa rotunda pc tema ...și de handbal
metodelor de antrenament

în cadrul manifestări lor ^de
dicate Semicentenarului 
Udului, C.J.E.F.S. Timiș 
Centrul metodologic de 
dii și documentare au 
ganizat o masă rotundă 
tema ..Aplicarea metodei 
antrenament cu intervale 
lecția de vîrf a ciclului săp- 
tămînal în perioada prccom- 
petițională la handbal**.

în tribunele sălii Olimpia 
din Timișoara au luat loc 
peste. 500 de pârtieipanți, an
trenori, profesori de educație 
fizică, instructori, studenți 
de la Facultatea de educație 
fizică a Institutului pedagogic 
și arbitri reprezentînd jude
țele Arad. Cluj. Caraș-Seve- 
rin. Dolj. Hunedoara și Timiș.

După expunerea teoretică, 
făcută de coriî. univ. Ion 
Kunst-Ghermănescu, secretar 
al C.N.E.F.S.. s-a desfășurat 
antrenamentul practic 
chipa divizionară A 
tehnica Timișoara. în 
cheiere, au fost proiectate 
filme sportive. Concluziile au 
fost prezentate de conf. univ. 
dr. Emil Ghibu. vicepre
ședinte al C.N.E.F.S,

Petru ARCAN—coresp.
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Ș> 

stu- 
or- 
c.u 
de 
în

cu e-
Poli- 

in-

Competiții studențești
întrecerile au fost inau

gurate de fotbaliști. Ei parti
cipă la o competiție la care 
sînt prezente formațiile re
prezentative ale facultăților. 
Iată cîteva rezultate tehnice : 
Stomatologie I — Stomotolo- 
gie II 3—0, Farmacie — Pedia
trie I 3—0, Medicină Generală 
IV — Medicină Generală VI 
3—0, Medicină Generală I — 
Medicină Generală II 8—3, Me
dicină Generală IV — Medi
cină Generală V 3—1.

Irina BOLDOG
din colectivul catedrei de 
educație fizică a I.M.F. 

București

Turneu de baschet...
Timp de trei zile, orașul 

Iași a fost gazda unui turneu 
la baschet, dotat cu „Cupa 
Semicentenarului”, la care au 
luat parte echipele Farul Con
stanța, A.S.A. Bacău, Școala 
sportivă Constanța, Constructo-

In Orașul Gh. 
s-au desfășurat, timp de 
Inttlniri de handbal cu 
parca a 6 echipe din

Gheorghiu-Dej
2 zile, 

particl- 
divizia

școlară și dc juniori. Competiția 
este dotată cu „Cupa Semicen
tenarului". După disputarea ce
lor 13 jocuri, pc locul I s-a cla
sat echipa Școlii sportive din o- 
rașul gazdă (antrenată de prof. 
Bela Karoly). Pe locul U — c- 
chlpa Clubului sportiv școlar 
București (antrenor — prof. Gh. 
Prcdescu). iar pe locul III 
Școala sportivă din orașul 
Gheorghe (antrenor prot. 
holm Roman).

Organizatorii acestei întreceri 
de handbal feminin au mai ofe
rit Cupe și diplome Școlii spor
tive din Brașov (pentru cea mat 
disci plinată 
Mihăilă 
precum și 
pcscu (cel

echipă), Monieăi 
(golgetera întrecerii), 
sportivei Carmen Po
ntai bun portar).

Gh. GRUNZU—coresp.

RAPID — SINfilRA tCmpA NtlNVINSA

Simbătă și duminică, in să
lile Giulești și Dinamo, s-au 
desfășurat meciurile etapelor a 
IlI-a și a IV-a din cadrul „Cu
pei Semicentenarului", competi
ție organizată de C.M.E.F.S.

Remarcăm replica curajoasă 
pe care au dat-o divizionarelor 
A echipele Șe. sp. 1 și Șc. sp. 2, 
care se pregătesc asiduu pen
tru turneul final de la Bacău. 
Unul dintre cele mai frumoase 
meciuri ale etapei a IV-a a 
fost cel dintre I.E.F.S. și Ș.S. 1.

Rezultatele partidelor din e- 
tapele a IlI-a și a IV-a : Medi
cina — C.P.B. 3—0 (7. 12. 12),

Dinamo — S-S. 1 3—1 (9.
14. 3). I.E.F.S. — Ș.S. 2 3—1 
(14. 7. —9, 6). Medicina — Di
namo 3—1 (14. —12. 15, 9). Ra
pid — C.P.B. 3-1 (8, 1, —10, 5), 
I.E.F.S. — Ș.S. 1 3—2 (15. —14. 
—11. 10, 10). Clasament : 1. Ra
pid 8 p (12:3). 2. Medicina 7 p 
(10:5). 3. Dinamo 7 p (10:6), 
4. Ș.S. 2 7 p (6:17 a disputat 
toate meciurile), 5. S.S. 1 6 p 
(6:12). 6. ------ ---
C.P.B. 5 
continuă.

DINAMO CONDUCE

Partidele inlerbucureșlene, capetele de afiș

ale etapei a 4-a a returului la fotbal

I.E.F.S. 5 p (8:6). 7. 
p (6:9). Competiția

Iulian COSTINHT
corespondent

O spectaculoasă fază la 
poarta echipei Progresul in 
partida cu Dinamo (scor 0—0), ■
disputată în turul campiona
tului

Azzurrii deplasează un lot puternic pentru

și la

Moment din precedenta mare competiție dc floretă a acestui 
an: Trofeul A. Rommel, desfășurat ia Paris, și cîștigat de 
francezul Talvard (dreapta) pe care îl vom vedea 

București.

Cei cinci floretiști 
reprezenta Italia în 
1970 a Trofeului

care vor 
ediția 

Gaudini,

programată după cum 
la București, pentru 
sfîrșit de săptămînă, sînt cu

sc știe, 
acestHandbalul românesc—puternic angajatpe trei importante fronturi competiționaie

Trofeul Gaudini
toții trăgători experimentați, 
cu o bogată activitate pe 
planșele marilor competiții.

în fruntea lor se situează 
Nicola Granieri, în repetate 
rînduri campion al țării sale 
la această probă și component 
al lotului lazzurri-lor în ediția 
din toamna trecută a campio
natelor mondiale, alături de 
Stefano Simoncelli și Arcan
gelo Pinelli. Si fiindcă am 
amintit de „mondiale" , tre
buie să menționăm că în se
mifinalele probei pe echipe, 
reprezentativa țării noastre a 
întrecut cvartetul italian cu 
9—2 după ce acesta obținuse 
o surprinzătoare și epuizan
tă victorie cu 8—8 (60—61) în 

■ fața floretiștilor polonezi. Trei 
din cei patru autori ai acestui 
succes (Granieri, Simoncelli, 
Pinelli) au fost desemnați să 
reprezinte și la București cu
lorile italiene.

.Al doilea trăgător al echi
pei, este Simoncelli care. î:i 
momentul de față conduce. în 
campionatul absolut al Italiei 
(disputat într-o formulă 
etape), cu 143 p. urmat 
napolitanul Da Ilagiooe
141 p. Absența lui Granieri 
din fruntea acestui clasament 
este justificată de un accident 
suferit chiar în timpul etapei 
a doua a campionatului. De 
reținut că Simoncelli a avut 
o bună comportare și în Tro
feul Rommel, calificîndu-se 
pină în sferturile de finală 
unde a cedat în fața lui Pu- 
tiatin (U.R.S.S.). Arcangelo 
Pinelli a fost cel mai bun flo- 
retist italian în Trofeul Mar
tini. pierzînd abia în sferturi 
de finală la maghiarul L. Ka- 
muti, cu care va avea prile
jul să se întâlnească 
București. în fine, La 
ne a avut o mai mică 
tate internațională în 
început de an, dar în etapa a 
Il-a a campionatului italian 
a fost cel mai eficace trăgător 
după Simoncelli. (S- B.)

pe 
de
cu

și mîine, animația 
a elegantei și mo- 

Ca-
Astăzi 

cotidiană 
dernei porți aeriene a 
pitalei va avea, mai mult ca 
de obicei, o tentă pur sporti
vă, specifio . handbalistică. De 
aici, ele pe aeroportul Otopeni, 
vor pleca spre diferite 
colțuri ale Europei și Africii 
trei formații masculine de 
handbi-1 din țara noastră, în- 
sumînd — cu mici, foarte mici

TUiCfi, u Ltmct pui op 
specifio handbalistică. De

pieca 'spre diferite

Uhreske Hradiste, unde se vor 
disputa partidele grupei >3 
(din care fac parte România, 
Iugoslavia, Austria, Danemar
ca) a campionatului mondial 
universitar. Este a 
tie a acestei mari 
nale competiții, în 
reia reprezentanții 
tre au 
zultate 
moașe.

IV-a edi- 
și tradițio- 
cadrul că- 
țării noas- 
o dată, re- 

fîu-
obținut, nu 
dintre cele mai

Este ceea ce doresc și

cători deveniți celebri în lu
mea handbalului, cum sînt 
Penu, Licu, Guneș sau Ghi
ciri, poate fi creditată cu pro
nosticuri favorabile. Un alt 
argument care ne determină 
să privim cu optimism parti
ciparea acestei formații în în
trecerea, care va începe la 3 
aprilie, este și faptul că la 
conducerea ei se află un 
putat tehnician, antrenorul 
merit Eugen Trofin. Iată

Dintr-o mie de motive, par
tidele interbucureștene au pa
sionat și pasionează nu nu
mai pe bucureșteni, ci... 
treaga suflare fotbalistică din 
țara noastră. Ele constituie a- 
devărate evenimente sportive 
și aduc în tribune zeci de mii 
de spectatori, iar în fața mi
cilor ecrane sute de mii de 
iubitori ai fotbalului, deoarece 
meciurile furnizate, între ele, 
de Dinamo, Progresul, Rapid 
și Steaua au fost mai întot
deauna de mare spectacol, 
indiferent de locurile ocupate 

clasament

în-

Echipa din șoseaua Ștefan 
cel Mare, în ciuda faptului că 
a ocupat de numai patru ori 
primul loc în clasametele in
terbucureștene, conduce auto
ritar în clasamentul general. 
Și asta datorită unei compor
tări medii mai bune decît ale 
echipelor Rapid sau Steaua 
(de 5 ori campioană inter-

FOTBALIȘTII ROMÂNI IN FINALA
CAMPIONATULUI FEROVIAR EUROPEAN!

SELECȚIONATA FEROVIARĂ ROMÂNĂ -

FRANCEZĂ 3-0 (2-0)SELECȚIONATA FEROVIARĂ
Titlul feroviar european 

cucerit anul trecut, meciul 
nul (1—1) obținut în tur și 
avantajul terenului propriu in
dicau selecționata română 
drept mare favorită a acestei 
prime semifinale. Și jocul,

calitățile portarului Dugalleix, 
acesta nu se mai poate opune 
soartei. în minutul 19, respin
ge cu mare greutate șutul-cen-

bucureșteană, dar de 3 ori ți 
pe ultimul 
vînd unele 
lucire.

Dar, iată 
clasament general al meciu
rilor. interbucureștene. Pentru 
a avea un punct de plecare 
comun, am luat în conside
rare numai anii cînd au ac
tivat în „A" toate cele 4 e-

loc I), ambele a- 
momente de stră-

cum ar arăta un

(Continuare in pag. a 3 a)

Prezent la meciul Sport Club 
Bacău — C.F.R. Timișoara, an
trenorul echipei naționale, An
gelo Niculescu, s-a declarat in 
general mulțumit de evoluțiile 
lui Dembrovschi și Hrițcu, ju
cătorii pe care venise să-i ur
mărească în mod special.

Dacă in privința lui Hrițcu. 
Angelo Niculescu a subliniat că 
fundașul central băcăuan „are 
nevoie de mai multe meciuri 
pentru a sc aclimatiza in linia 
tie fund" (n.n. in sezonul tre
cut Hrițcu a jucat mijlocaș), 
antrenorul echipei naționale 
ne-a mărturisit că vizează in
troducerea in lotul reprezenta
tiv a tânărului Viorel 
membru al lotului de 
Cităm :

— Dacă Năstase va 
ne în meciul cu Dinamo, du
minică seara intenționez să-l 
chem la Iot ! Este un jucător 
de mare talent, ce poate su
plini „golul” pe care echipa 
națională îl resimte pe parlea 
stingă a atacului.

Năstase, 
juniori !
juca bi-

(Continuare in pag. a 3-a)

Petreanu a șutat in colțul opus celui in care se aruncase Dugalleix și înscrie al doilea 
gol Foto i DRAGOȘ NEAGU

Lupta dîrză pe semicerc. Protejat de Bota (12) și I.icu (ÎS), 
aruncat la poartă, dar șutul 

jucătorilor de la Steaua 
Foto ; V. BAGEAC

re- 
e- 
ce

Colin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

și la
Ragio- 
activi- 

acest

dată început, n-a infirmat a- 
cest calcul. Primele 20 de mi
nute aveau să fie „tare fier
binți" pentru jucătorii francezi. 
Printr-o circulație 
sigure și inspirate 
lui, și cu veșnicul 
rolul de dispecer, 
atacanți feroviari 
deseori poziții 
marca. Chiar în minutul 4, Co- 
dreanu șUtează puternic, toa
tă lumea vede golul, dar Guil- 
lemard — trimis pe linia por
ții de zeii apărători ai echi
pei lui, amină... inevitabilul 1 
Dar nu pentru multă vreme, 
căci în minutul 11. Neagu, re
întors pe postul lui. nu mai 
iartă : primește „pe tavă" la 6 
metri de buturile franceze o... 
jumătate de gol de la Petrea- 
nu, nerămînîndu-i decît s-o 
completeze : 1—0. După ce co
autorul acestui gol cercetează 
— printr-un șut puternic —

cu adrese 
ale balonu- 
Dumitru în 
inteligenții 

și-au găsit 
ideale de a

SEMNE BUNE PENTRU CURSA
VARȘOVIA—BERLIN—PRAGA

Interviu cu antrenorul 
Nicolae Voicu pe tema; 
„Cum apreciați compor
tarea cicliștilor noștri 

in Turul Algeriei?"

VIRGIL BRENCI și DAN CRISTEA - învingători In „Cupa Aleko“

Guneș — lotul studențesc — a 
său nu a trecut de barajul

excepții — tot ce are mai 
bun la ora actuală acest sport 
la noi. Cine sînt ? Tncotro 
pornesc ? Este tocmai ceea 
ne-am i 
ace6te rînduri.

STUDENȚII ~ 
CEI MAI GRĂBIȚI !

Primii care își vor lua .. 
revedere și apoi se vor îm
barca într-o aeronavă a com
paniei ,,TAROM“ vor fi com- 
ponenții Iotului reprezentativ: 

_‘._2:_țL2 - îndreaptă

<e 
propus să lămurim în 
rînduri.

la

atudențesc ce se __
de unde, dupăFraga,

■a nre> jțoiș pleca la

antrenoriiacum jucătorii și 
lor. Ei au efectuat în ultimul 
timp antrenamente 
punctate cu jocuri 
care, 
versari pe jucătorii formației ț 
bucureștene Steaua.

Teamul nostru studențesc 
este socotit de toți specialiștii 
care au urmărit pregătirile în 
vederea campionatului mon
dial universitar, ca pretendent 
pentru primul loc. Aprecierea, 
firește măgulitoare, nu are 
nîmio exagerat. O echipă ce ■. 
num|îl te jM®ggnența sa ju-

intense, 
de verifi- 

în care au avut ca ad-

Ieri s-a înapoiat în țară 
micul grup al schiorilor noș
tri alpini, participant la „Cu
pa Aleko", competiție tradi
țională organizată de federa
ția bulgară de schi pe pîe- 
tiile muntelui Vitoșa. 
ne-au adus o 
două victorii
VIRGIL BRENCI (la slalom 
special) și DAN CRISTEA (la 
combinata celor două probe 
din program).

La ‘
l-am 
Cașa 
vinte 
cere 
in programul F.l.S.

„La actuala ediție a Cupei 
Aleko (a XIII-a) s-a înregis
trat o participare valoroasă. 
Dacă din țările din jurul AI- 
pilor au fost prezenți doar 
schiorii din echipele de spe
ranțe (de altfel, foarte buni, 
italianul Plank Herbul, ciș
tigătorul slalomului uriaș, 
fiind campionul european 
al criteriului juniorilor), din 

startul 
din echipele națio- 

echipe frun- 
Aș mențio-

Ei 
veste bună : 
obținute rie

sosirea în Capitală, 
rugat pe antrenorul Ion 
să ne spună cîteva cu- 

despre această între- 
contind la categoria 13

alte țări au luat 
schiori 
nale și din 
tașe de club.
na in mod special pe ceho
slovacul Iaroslav .landa, pc 
polonezul Tadeusz Kaim și 
pe sovieticul Anatoli Tomo- 
sin. Ț’inind seama de aceas
tă companie, victori* lui

iz:

VIRGIL BRENCI, învingător 
la slalom și locul 3 la com

binată

locul I la 
de Dan 

valoroase, 
schiorilor

Brcnci la slalom și 
combinată obținut 
Cristea, apar ca 
mârcind progresul 
noștri. Păcat să sezonul sc
termină... Aș vrea să mențio
nez că și fetele s-au compor
tat onorabil, dar au fost han
dicapate de material și dc 
tracul cauzat de lipsa lor de 
experiență internațională. în 
a doua manșă a slalomului 
Ioana Bclu, mergînd mai ho- 
tărită, a realizat al patrulea 
timpS

ț;

v.-i

DAN CRISTEA, învingător la 
combinată și locul 3 la slalom

în încheiere, iată pe primii 
clasați în ultimele probe ale 
„Cupei Aleko" : SLALOM : 1. 
V. Brenci (România) 1:51,09 ; 
I. I. Janda (Ceh.) 1:51,66: 3. 

D- Cristea (Rom.) 1:52,31. 
COMBINATA : 1. D. Cristea 
(Rom.) 12,548 p ; 2. P. 
but (Italia) 20,560 p ; 
Brenci (Rom.) 21,282 p.

Ioana Belu a ocupat locul 
7 Ia slalom și locul 9 la 
combinată, probe cîștigate de 
A, glațșgeva (Bulgaria) l

Her-
V.3.

Echipa de ciclism a Româ
niei, care a participat la 
„Turul Algeriei", a sosit 
marți dimineață în Capitală. 
Nicolae Voicu și elevii săi 
au plecat luni dimineață din 
Algeria, cu avionul, pe ruta 
Alger-Belgrad. Din capitala 
Iugoslaviei și-au continuat 
călătoria cu trenul. Firește, 
n-am scăpat ocazia să stăm 
de vorbă cu antrenorul na
ționalei. După ce l-am feli
citat pentru performanța rea
lizată de rutierii pe care-i 
pregătește, i-am adresat pri
ma întrebare :

— De ce nu v-ați continuat 
itinerarul african ? Federa
ția fusese de acord să 
luați parte și la „Turul Ma
rocului".

— Băieții erau cam obo
siți. O nouă competiție ele 
peste 1 500 km, acum la în
ceput de sezon, le-ar fi 
putut dăuna. Să nu uităm 
că sîntem încă in perioada 
de pregătire și că orice forța 
re a ritmului poate avea re
percusiuni...

— Să discutăm atunci des
pre „Turul Algeriei". Ne-ar 
interesa cîteva date tehnice 
și organizatorice privind com
petiția.

— întrecerea a măsurat 
l 592 km, impărțiți in 12 e- 
tape. Traseul a fost in gene
ral muntos, altitudinile ma
xime variind intre 1 100 și 
1 200 m. Șosele bune. La în
ceput a fost frig, apoi tem
peratura a urcat ajungind 
la plus 15—17 grade, ceea ce, 
pentru ciclism, este ideal, la 
start, s-au prezentat 15 for
mații (105 concurență): A- 
ustria, Belgia, Bulgaria,

N. CIUMETI

R.D. Germană, Finlanda, 
Franța, Maroc. Polonia, Su
edia, Elveția, U.R.S.S., Ro
mânia și trei echipe repre- 
zentînd Algeria. Printre par
ticipant se aflau o serie d1' 
ași ai. șoselei: Szurkowsk- 
(ciștigătorul ediției a XXlII-a 
a „Cursei Păcii"), Hanusi , 
Czechowskr, Stec (Polonia), 
Sokolov, Starkov, Gusiatni- 
kov (U.R.S.S.), Roques, l.e- 
chatelier, Thimonier (Fran
ța), Axei Peschel, Knispel, 
Drechsler (R.D. Germană), 
Maertens (Belgia).

— Așadar, Vasile Selejan 
a reușit — în această valo
roasă companie — sa se cla
seze pe locul VI. Este cea 
mai bună performanță inter
națională realizată de el 
pină acum și, desigur, ea îi 
deschide noi perspective. Dar, 
despre ceilalți ce ne puteți 
spune ?

— In primul rind, trebuie

Hristache NAUM

(Gonținugțg țij, țț Sa»;
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Ultima verificare a lotului României (jr)
pentru „Cupa Națiunilor — F-MLA."

ANTRENORII SlNT MULȚUMIȚI DE EVOLUȚIA SELECȚIONABILILOR

de întreceri, 
finaliștii din

După două zile 
au fost «teșemnați 
cluburile șl asociațiile sportive 
bucureștene, rare vor participa, 
peste puțin timp, la ultimul act 
al competiției republicane pen
tru seniorii judoka. Așa cum 
era de prevăzut după încheie
rea finalelor de juniori, care au 
avut loc cu două luni în ur
mă la Sibiu, seniorii au primit 
replici valoroase din partea ti
nerilor concurenți, iar la 3 din 
cele 5 categorii primul loc a 
fost cucerit de juniori : Mihai 
Tamaș (cat. 63 kg), Mircea No- 
topol (cat. 70 kg) și Vasile Bi
deac (cat. 93 kg).

Iată, ele altfel, clasamentele 
finale : cat. 63 kg : 1. Mihai
Tamaș (Dinamo Tunari), 2. M. 
Badea (Rapid), 3. P. Croitorii 
(Agronomia) și A. Chiriac (Fla
căra roșie) ; cat. 70 kg : 1.

Mircea Notopol (I.O.R.), 2.
Șt. Vodă (I.E.F.S.), 3. N. Con- 
stantinescu
M. Stratan 
cat. 80 kg : 
(I.E.F.S.), I 
(A.S.E.), 3. N.
nr. 2) și M. 
cat. 93 kg : 1.
(Șc. sp. nr. 2), 2. V. Tosun (Ra
pid). 3. Al. Szabo (Straja) și 
I. Clofu (Rapid) ; „
1. Florian Sandu ' ■ -
Arjoca (I.E.F.3.).
(Șc. sp. nr. 2) și 
(Șc. sp. nr. 2.).

Simbătă și duminică, la Arad, 
Pitești și orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, vor avea loc alte întreceri 
ale etapei de zonă pentru de
semnarea celorlalți finaliști 
campionatelor republicane 
seniori. (C. Ch.).

(Universitatea) și 
(Universitatea) ; 
Andrei Negoîță 
I. Ungureanu 

Bideac (Șc. sp. 
Cioca. (Rapid) ; 

Vasile Bideac

IN CAMPIONATUL ȘCOLILOR SPORTIVE

1.
o

cat. 4- 93 kg: 
(Rapid), 2. S.

3. H. Vișan 
G. Helsdorfer

ai
de

NOTAȚII LA O ETAPĂ

• în primul rind. clasa
mentele în. divizia A după 
două etape : floretă feminin : 
1. Steaua 18 p; 2. Progresul 
.1.6 p ; 3. Universitatea Buc. 
10 p ; 4. I.KF.S. 8 p (80 a.c.) ;
5. Olimpia Satu Mare 8 p 
(78 a.c.) ; 6. Farul 0 p. Flo
retă masculin : 1. Steaua 20 
p ; 2. Olimpia S.M. 14 p ; 3. 
Univ. Buc. 14 p ; 5. Progre
sul 4 p ; 6. Crișul 2 p. Sabie : 
1. Steaua 20 p ; 2. Polit. Iași 
12 p (90 a.c.) ; 3. Univ. Buc.

12 p (81 a.c.); 4. C.S.M. Cluj 
8 p; 5. Tractorul Bv. 6 p;
6. I.E.F.S. 2 p. Spadă: 1. 
Steaua 16 p (93 a.c.); 2. E- 
iectroputere Craiova 16 p (85 
a.c.) ; 3. Medicina Tg. Mureș 
12 p: 4. Univ. Buc. 8. p ; 5. 
C.S.M. Cluj 4 p; 6. Dună
rea Galați 0 p.

• Deși învinși pe toată li
nia, spadasinii de la Dunărea 
au lăsat o bună impresie pen
tru hotărîrea cu care au lup
tat. deși au fost lipsiți de a- 
portul lui V. Ștefănescu (că
ruia antrenorul i-a interzis

accesul la concursuri pînă 
nu-și ameliorează situația la 
învățătură). Alți învinși care 
s-au remarcat: sabrerii de la 
Tractorul Brașov, mai ales 
în meciul cu Olimpia („de o 
frumusețe rară" — cum I-a 
caracterizat arbitrul princi
pal O. Vintilă).

POIANA BRAȘOV, 30 (prin 
telefon). Orice cronicar spor
tiv asistînd la acest campio
nat școlar se simte tentat să 
sublinieze mai întîi cantita
tea, numărul mare al elevilor 
selecționați să reprezinte uni
tățile școlare de care aparțin 
(242 din 14 școli sportive și 2 
licee cu program de educație 
fizică). Fără îndoială este o 
mare realizare, dar nu singu
ra. Adevărul este că în acest 
concurs cantitatea și calitatea 
și-au dat mina, relevînd roa
dele organizatorice ale Minis
terului învățămîntului și cele 
instructiv-educative ale profe
sorilor. Saltul calitativ, foarte 
evident, este cu atît mai pre
țios cu cît o parte a tinerilor 
schiori veniți din toată țara 
abia au făcut cunoștință cu 
pirtii mai grele și cu solici
tări tehnico-tactice incompa
rabil mai pretențioase. Desi
gur că Brașovul și Prahova 
se află într-o postură (oare
cum) privilegiată prin posibi
litățile de pregătire, reflec
tate și în clasamente, dar în
curajatoare este tocmai omo
genitatea valorică generală și 
mai ales corectitudinea tehni
că, garanția unor viitoare va-

lorificări superioare. Nu ne 
entuziasmăm ușor. De multe 
ori am semnalat superficiali
tatea unor competiții adresate 
juniorilor. De data aceasta 
este cazul să aplaudăm. Cam
pionatul școlilor sportive este 
realmente un succes și o pro
misiune pentru viitor. Iată 
rezultatele primei zile: SLA
LOM SPECIAL (Kanzel 2x45 
porți): .JUNIORI MARI —
1. N. Barbu (Șc. sp. Bra- 

, șovia) 58.7, 2, M. Burclii (Sc. 
•sp. Sinaia) 58,9, 3. A. Stroescu

(Sc. sp. Predeal) 60.4; JU
NIORI MICI: 1. I. Cavasi (Sc. 
sp. Predeal) 44,5, 2. C. Boncu 
(Sc. sp. Predeal) 46,8, 3. F. 
Barbu (Se. sp Predeal) 47,7; 
JUNIOARE MARI: 1. Maria 
Trestian (Sc. sp. Reșița) 57,8,
2. Minodora Zerman (Se. sp. 
Predeal) 58,9, 3. Claudia Mi- 
hăilescu (Sc. sp. Brașov) 63,1; 
JUNIOARE MICI-.
Degeratu (Sc. sp.
48,0, 2 Nela Simion (Sc. sp. 
Predeal) 48,3, 3. Dagmar Mu
ller (Sc. sp. Petroșani) 52,4. 
Miine (n.r. astăzi) întrecerile 
continuă cu slalomul special 
rezervat copiilor.

1. . Nu,i 
Predea ÎȚ,

Mihai BÎRA

I /i r e
UN

CERTAT

In drum spre Maroc, două meciuri la Velingrad (Bulgaria)
SOFIA, 30 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Plecați la mijlocul săptămînii 

trecute din țară, rugbyștii din lo- . 
tul național de juniori au fost 
mai multe zile oaspeții sporti
vilor bulgari. La propunerea fe
derației de resort a Bulgariei, 
tinerii noștri rugbyști au sus
ținut —- în drum spre Maroc, 
locul de desfășurare a celei 
de a IlI-a ediții a „Cupei 
țiunilor-F.l.R.A." 
ciuri de verificare și 
cut utile antrenamente 
mun.

Partidele au avut Ioc 
lingrad, o pitorească

două 
au 
în

na- 
me- 
fă- 
co-
Ve-la

__  _ așezare 
de munte situată la aproxima
tiv 150 de kilometri de Sofia. 
Antrenamentele au scos în re
lief forma bună a tuturor 
componenților lotului. S-a pus 
accent pe menținerea pregăti
rii fizice (element foarte im
portant într-o competiție-mara- 
ton cum a fost denumită „Cu
pa națiunilor-F.I.R.A.", în care 
meciurile sînt programate din 
două în două zile) și, de ase
menea, pe exersarea unor pro
cedee tehnice fi tactice. Antre
norii coordonatori, profesorii 

țNicoIae Pădureanu, Constantin 
Vasile și Nicolae Vizitiu, B-au 
declarat mulțumiți de felul în 
care 
bilii, 
țeles 
date.
bulgare șl-au exprimat satis-

facția pentru reușita acestor 
antrenamente în comun, din 
care speranțele lor au avut 
multe lucruri de învățat, mai 
ales pe firul însușirii ,unor ele
mente de tehnică și tactică.

Toate observațiile antrenori
lor români, toate aprecierile 
pozitive semnalate mai sus, au 
fost confirmate și cu prilejul ce
lor două meciuri de verificare 
care au urmat. în primul, echipa 
probabilă a țării noastre a în- 
tilnit formația de seniori a clu
bului TSK Slavia, un XV cu 
jucători bine dotați fizic, mai 
ales in compartimentul înain
tării. De fapt diferența de ga
barit a grămezilor a constituit 
factorul care a determinat și 
victoria echipei gazdă, la limită, 
cu 6—5 (3—0). TSK Slavia și-a 
asigurat victoria prin două lo
vituri de pedeapsă, în timp ce 
selecționata țării noastre — 
care a jucat tot timpul deschis 
— a fructificat o încercare, prin 
Gali, pe care Corneiiu a trans
format-o.

în meciul următor s-au în- 
tîlnit selecționatele de juniori 
ale Bulgariei și României. Tine-

rll noștri reprezentanți au fost 
net superiori adversarilor loi 
de care au dispus cu scorul da 
11—5 (6—0). A fost un meat 
reușit, de fapt ultima repetiția 
a echipei României înaintea 
turneului din Maroc, realizat 
cu aportul lui Corneiiu și Galii
— cile o lovitură de pedeapsă, 
Munteanu (încercare) șl Corne
iiu (transformare). Scorul pu4 
tea fi șl mai mare, dacă aripile, 
bine servite de centri, ar fi in
sistat in cîteva acțiuni foarl® 
clare inițiate după repuneri din 
margine. în grămezi și la jocul 
în tușe, de asemenea, rugbyștii 
români au reușit să se impu« 
nă.

în cursul dimineții d< 
miercuri lotul rugbyștllor -noș* 
tri va părăsi Velingradul în* 
dreptîndu-se spre Sofia. De aici, 
în aceeași zi, la prînz, Jotul 
se va îmbarca pe un avion al 
agenției bulgare de transport
— TĂBSO — cu care va călă
tori pînă la Casablanca, unde 
va ajunge după aproximativ 
cinci or» de zbor.

ANTRENOR

DISCIPLINA

s-au prezentat selecționa- 
de modul cum ei au în
să respecte recomandările 

De asemenea, gazdele

Dan GARLEȘTEANU

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI POIANA*

CU
in sala Giuleșli din 
reuniunea divizionară 

lupte libere. arbitrii care 
meciurile luptătorilor

Duminică.
Capitala, la 
de 
conduceau ...............
de la Nicolina Iași au fost me
reu apostrofați de antrenorul 
formației moldovene. Toma Po
pescu. NU era decizie — firește, 
dintre cele care erau fn defa
voarea concurenților de la Ni- 
colina la care conducătorul teh
nic, certat cu disciplina sporti
vă să nu se manifeste în mod 
nepermis, prin țipete, gesticu
lări. iar de vreo două ori s-a 
urcat și pe marginea saltelei de 
concurs. Indiferent dacă arbitrul 
de saltea a greșit sau nu, în 
luarea unei decizii, antrenorului 
T. Popescu nu-i era îngăduit să 
procedeze astfel 1 Dc pildă, în 
timp ce se disputa unul dintre 
cele mai interesante meciuri ale 
Tntilnirli. Rapid — Nicolina, in
tre doi luptători foarte talentați 
(St. Popescu — campion euro
pean de juniori pe 1970 — de la 
Rapid șl V. Țigănaș — de la 
Nicolina) antrenorul ieșean cerea 
în gura mare avertisment pentru 
concurentul bucureștean, ca a- 
poi să se repeadă la masa ar
bitrului principal al reuniunii 
st.rigind că arbitrii nu sînt o- 
bieetiri.

De fapt, nu este pentru prima 
oară cind T. Popescu procedează 
în felul acesta la reuniuni ofi
ciale. După cum ne spunea pre
ședintele clubului ieșean, Valen
tin Parascbiv, antrenorul T. Po
pescu a mai fost sancționat de 
către conducerea clubului pentru 
ajanifestări nesportive. Tov. Pa- 
raschiv a anunțat de asemenea 
că se vor tua fiiăsuri ș! acum, 
atlt pentru pedepsirea antreno
rului cit și a sportivului V. Ți- 
gănaș care, urmînd exemplul 
..pedagogului" său, a vrut să 
părăsească suprafața de luptă 
in timpul meciului, iar la sfir- 
șitul iiitrecerii n-a dat mina cu 
arbitrul șl cu adversarul.

ATACĂSTEAUA

Miine, la Sibiu, in turneul
final masculin

Al. NOULEA TITLU

ȘTIRI LA ZI
calificare 

va desfă- 
Franța și 

16

La turneul de 
ru J.O. ce se 

șura anul viitor în 
la care vor participa 
echipe masculine, împărțite 
în 4 serii, pe primele locuri 
sînt plasate în ordine, for
mațiile Franței, Cehoslovaciei, 
Poloniei și României. Dacă 
nna Sin ultimele trei, va ob
ține calificarea cu prilejul eu
ropenelor din. septembrie, 
atunci locul ei va fi preluat 
probabil de echipa Ungariei. 
Restul formațiilor înscrise 
vor fi repartizate în serii în 
ordinea clasării lor la C.M. 
de anul trecut.

• Cu prilejul turneelor o- 
limpice de volei se vor folosi, 
pentru prima oară într-o 
competiție oficială, fileul ne
gru și scaunele de arbitraj 
(de producție olandeză) cu 

sistem hidraulic de mane
vrare.

Patinoarul artificial 
Poiana Brașov a găzduit 
lele trecute o reușită compe
tiție, rezervată celor mai ti
neri patinatori brașoveni. 
Competiția a fost organizată 
de comisia de specialitate din 
cadrul C.J.E.F.S. Brașov și 
a fost dotată cu „Cupa Poia
na". Au luat) startul 26 de 
concurenți legitimați și nele- 
gitiunați, aparținînd secțiilor 
de patinaj artistic Dinamo și 
Petrolul. De-a lungul celor 
trei zile de întreceri s-a vă
zut munca rodnică depusă de 
cadrele tehnice ale celor două 
secții. Un succes frumos a 
reputat Klaus Schell care 
s-a impus net la categoria 
copii pînă la 13 ani, lăsând 
să se întrevadă a fi preten
dent la un loc fruntaș în 
„Cupa speranțelor",, competi
ție ce va avea loc tot la Po
iana Brașov, la începutul lu-

din 
zi-

inii aprilie. în real progres 
s-au prezentat Daniela Ularu 
la aceeași categorie de vîr- 
stă, ca și Mariana Chițu la 
categoria pînă la 10 ani.

Cîștigătorii probelor 1 nele- 
gitimați sub 8 ani, fete : Ma« 
nuela Bădițoiu (Petrolul) 
50,9 p; băieți : Franz Zolde 
(Petrolul) 53,2 5 : cat. 9—10 
ani, fete: Cristina Kdlner 
(Dinamo) 77 p; legitimați, 
pînă Ia 10 ani, fete: Maria
na Chițu (Dinamo) 162,5 p J 
băieți: Klaus Schell (Petro
lul) 162,3 p.

Prima ediție a „Cupei Po
iana" a revenit asociației 
sportive Petrolul, care a acu
mulat 21 p. O notă bună or
ganizatorilor competiției, cavă 
au asigurat acesteia un de
plin succes.

C. GRUIA — coresp.

SEMNE BUNE PENTRU CURSA

Combinație dinamovistă rapidă la 
teanu, singur la blocaj. Fază 
namo și Politehnica Galați.

Mâine, la Sibiu, primele pa
tru echipe din campionatul 
masculin — Steaua. Dinamo, 
Rapid și Politehnica Galați 
•— vor începe disputa din tur
neul final .pentru desemnarea 
campioanei pe anul competi- 
țional 1970—1971. La acest 
ultim asalt voleibaliștii de la 
Steaua pornesc cu un avantaj 
de 4 puncte față de cea de 
a doua clasată, Dinamo, și 
au șanse mari de a obține 
cel de al nouălea (al cincilea 
consecutiv) titlu de campi
oni ai țării. Alături de Stea
ua, șanse — dar numai teo
retice — pot avea Dinamo și 
Rapid. E greu de presupus 
însă că actualii campioni, ne
învinși în 22 de etape, nu vor 
obține victoria măcar în 3 
din cele 6 partide pe care le 
mai au de susținut, ceea ce 
le-ar aduce cu siguranță pri
mul loc. Dincolo de calcu
lele clasamentului, turneul 
final anunță meciuri frumoa
se, de un bun nivel tehnic, 
pe care toate cele 4 echipe 
sînt capabile să le ofere spec
tatorilor sibieni și, apoi, ce
lor din. Brașov. Mai ales că

din
fileu țț Du mănoiu atacă puternic pe lingă gălățeanul Udiș- 
meciul de campionat susținut duminică de finalistele Di-

Foto : DRAGOȘ NEAGU
Iată programul primei zile 

a turului : ora 17 : Steaua 
—Politehnica Galați, Dinamo 
— Rapid. Echipele pornesc 
de la următoarea situație :

în afara clasamentulaî obiș
nuit se va alcătui încă unul 
cu rezultatele obținute în 
turneele finale. Echipa cla
sată pe locul I la turneu va 
primi „Cupa Semicentenaru
lui"

Turul turneului, care înce
pe joi, de la ora 17, în sala 
A.S. Armata din Sibiu, 
încheie simbătă seara, 
mînd
între

• Federația franceză pro
pune organizarea C.E. din 2 
în 2 ani iar nu din 4 în 4 ani, 
așa cum s-a procedat în. ul
timul timp. Motivația forului 
francez se bazează pe inacce- 
sibilitatea echipelor europene 
mai slabe în celelalte compe
tiții de amploare: J.O., Cupa 
mondială și campionatele 
mondiale. Această problemă 
va fi discutată în septembrie 
la Barcelona, unde va avea 
loc ședința Consiliului de Ad
ministrație al F.I.V.B. (cu 
prilejul C.E. de juniori).

VARȘOVIA-BERLIN-PRAGA
(Urmare din pag. 1)

T. R.

O CURIOASA... AUTOPREMIERE A ORGANIZATORILOR
„RALIULUI BUCUREȘTIULUI"

Unele măsuri de ordin ad
ministrativ — adoptate in ulti
mul timp — ne-au dat speran
țe pentru înviorarea activității 
competiționale auto și. totodată, 
pentru înlăturarea nenumărate
lor discuții care au însoțit, de 
regulă, întrecerile sezoanelor 
trecute, prea des marcate de 
regulamente incomplete, greșeli 
de cronometraj, etc. Și, intr-un 
fel, optimismul nostru a fost 
justificat, anul acesta pornin- 
du-se la drum 
entuziasm, cu un plus de com
petență in problemele tehnice 
și cu multe intenții bune.

în zilele care au precedat 
..Raliul Bucureștiului". am fost, 
de pildă, martorii unor străda
nii organizatorice deosebite și 
în acest sens nu este lipsit de 
interes să remarcăm citeva re
alizări pozitive. Dintre ele, vom 
menționa traseul ales, cu probe 
speciale pretențioase (mai ales 
în condiții de noapte) și nume
roasele premii, menite să răs
plătească pe concurenții pre- 
zenți, în număr apreciabil, la 
start. Numai că unele amă
nunte, tratate cu superficiali
tate. au făcut ca in mare mă
sură strădaniile să nu fie re
compensate de o reușită depli
nă și entuziasmul concuren- 
ților a primit din nou un duș 
rece.

Intr-adevăr. ce poate fi mai 
neplăcut decit să te vezi îm
pins undeva în subsolul clasa
mentului de o penalizare pen
tru care nu ai nici o vină. Or. 
acest lucru s-a întîmplat cu 12 
din cele 18 echipaje care au 
terminat cursa. Că postul de 
control orar de la Sinaia nu a 
fost bine semnalizat și nu s-a 
precizat locul lui pe carnetele 
de bord, este un fapt care nu 
poate fi contestat. Drept este 
că Ia ședința tehnică de vineri 
seara s-a indicat locul lui, dar 
probabil precizările nu au fost 
suficient de clare (altfel nu se 
explică de ce 
zenți nu au 
rea postului), 
fost înțelese 
foaia anexă

cu mai mult

și unii piloți pre- 
reținut amplasa- 
dună cum nu au 

nici indicațiile in 
cu posturile de

control orar. Mulți dintre pi
loți (in special cei din pro
vincie) nu au putut fi, însă, 
prezenți la această ședință, iar 
foaia anexă nu a fost inmî- 
nată tuturor o dală cil carne
tul de bord. Viciul de organi
zare apare clar. deci. în aceas
tă situație ni s-a părut cel pu
țin curioasă atitudinea juriu
lui cursei care a trecut cu 
ușurință peste contestația sem
nată 
sate.
tc în 
form 
comisiei sportive naționale auto. 
Era de preferat și pe deplin 
justificat să se anuleze penali
zările survenite din cauza cău
tării acestui post misterios (li
nele echipaje au ajuns pînă la 
Posada cu cercetările), în loc 
să se 
mente 
reală 
și — 
pe cei ce fac multe sacrificii 
materiale pentru a 
întreceri.

Și peste a doua 
organizatorilor s-a 
umbră. Ne referim 
ceasta la 
văr datorită strădaniilor unor 
iubitori ai automobilismului și 
ale unor întreprinderi și insti
tuții ca I.D.M.S., A.D.A.S., zia
rele „Munca”, „Informația 
Bucureștiului”, revista „Autotu
rism" etc., premiile au fost mai 
numeroase ca de obicei. N-am 
putut înțelege însă de ce Cupa 
challange, donată de C.N.E.F.S., 
a rămas pe masa organizato
rilor, urmînd să împodobească 
vitrina Agenției A.C.R. Bucu
rești. Ea nu a fost cîștigată de 
organizatori, ci de echipa Stea
gul roșu Brașov, în vitrina că
reia ar trebui să fie prezentă 
pînă la ediția viitoare a raliu
lui. Acesta este un obicei cu 
putere de lege în sport și nu 
vedem de ce s-ar face acum 
o excepție, privind un club de 
trofeul ciștlgat pc merit.

de 2'3 din echipajele cla- 
fără ca măcar să o discu- 
prczența alergătorilor, con- 
unei mai vechi hotăriri a

întocmească niște clasa- 
care nu reflectă ierarhia 
a întrecerii propriu-zise 
normal — descurajează

participa la

a
o 

a-
realizare 
proiectat 
de data . 

premiere. într-ade-

Gh. EPURAN

se 
ur

ca returul să aibă loc 
5 și 7 aprilie la Brașov.

mășescu, I. Niculescu, N. lo- 
nescu (București) și C. Pitaru 
(Sibiu).

1. Steaua 22 22 0 66: ,9 44
n Din ani 0 22 18 4 69:21 40
X Rapid 22 17 5 56:27 39
â. Politehnic* 22 14 8 50:34 36

Jocurile de ]a Sibiu vor fi
conduse de arbitrii C. Ar-

MECIURI INTERNAȚIONALE LA RM. VÎLCEA
prilejul împlinirii a 50Cu 

de ani de la înființare, li
ceul local (actualmente 
cu program special de edu
cație fizică) din Rm. Vîlcea, 
a organizat numeroase ma
nifestări cultural-sportive. în
tre acestea, a figurat și 
o dublă întîlnire inter
națională de volei între 
echipele de bateți și fete ale

liceului și cele ale gimnaziu
lui sportiv Gheorghi Ben- 
kovski din Pleven (Bulgaria). 
Tinerele voleibaliste bulgare 
au terminat învingătoare în 
ambele întîlniri (3-0, 3-0), în 
timp ce Ia băieți, victoriile 
au fost împărțite : 3-1 și 1-3.

D. ROȘIANU — coresp.

Handbalul românesc
puternic angajat

(Urmare din pag. 1)

ne-a spus el înaintea plecării : 
„Sintem deciși să luptăm cu 
toată_ energia pentru victoria 
finală. Acest gînd intim este 
comun tuturor jucătorilor. Și 
vă pot spune că îi simt capa
bili să realizeze o astfel de 
performanță". Iată acum și 
componența echipei : Penu, Or
ban (portari), Voinea, Bota, 
Guncș, Ștcf, Chicid, Cîrlan, 
Licu, Dan Marin, Schmit, l’an- 
țîru, Schobel și Birtolom. (A- 
cesta clin urmă iși va ajunge 
coechipierii, după 
•pută cu Steaua

„PENTRU CE
UN SEZON

ce va dis-
finala. C.C.E.)

AM LUPTAI' 
ÎNTREG

Și pentru că tot a venit vor
ba de finala Cupei campio
nilor europeni să precizăm 
din capul locului că deși vor 
pleca, iot astăzi, handbaliștii 
de la Steaua sînt primii care 
intră în focul disputei, deoa
rece vineri seara (ora 21, ora 
României) ei joacă meciul de
cisiv pentru acordarea frumo
sului trofeu, ce încununează 
cea mai bună echipă masculi
nă de club din Europa.

Deci, la cîteva ore după re 
lotul studențesc a pornit spre 
Praga, vor pleca și jucătorii 
de la_ Steaua, îndreptîndu-se 

de unde, 
serii, fși vor 
pînă la Dort-

spre Diisseldorf, 
chiar în cursul 
continua drumul . 
mund. Aci, în bine cunoscuta 
„Westfalenhalle" (Vă mai a- 
mintiți ? In 1961, în această 
sală au cucerit primul titlu 
de campioni ai lumii handba
liștii români !) Steaua va în
frunta pe redutabila campioa
nă a R.F.G., V.f.Is. Gummers
bach în a 10-a finală a C.C.E. 
Conștienți că sarcina lor nu 
este de loo ușoară, jucătorii 
de la Steaua s-au antrenat 
serios și au disputat ultimul 
lor meci de verificare, luni 
seara, în sala Floreasca, cînd 
au dispus de lotul studențesc 
cu 22—18 (7—8). A fost un joc 
„aspru", excelent din punctul 
de vedere al verificării poten
țialului de luptă. Steaua a fo
losit în majoritatea timpului 
echipa de bază : Dincă — Gațu, 
Gruia, Coasă, Birtolom, Goran 
și Marinescu. Pe parour», Au

• La turneele olimpice se 
vor utiliza mingile japoneze 
MIKASO sau THASIKHARA, 
iar la europene mingi de fa
bricație poloneză sau ma
ghiară.

• Maestrul emerit al spor
tului, asistent univ. Aurel 
Drăgan, a fcCt numit antre
nor secund at reprezentativei 
masculine a țării.

să vă spun că în clasamente
le comunicate 
strecurat citeva greșeli. Du- 

<pă recalculare s-a constatat 
că pe locul IU se află belgi
anul Maertens și nu sovieti
cul Tristcin, iar PE LOCUL 
X. ESTE CLASAT NICOLAE 
CIUMETI. POLONEZUL 
SZURKOWSKI FIIND SI
TUAI' AL XI-LEA. Așa in
cit numai Polonia, România 
și R.D. Germană au avut cile 
doi rutieri în primii 10 cla
sați. Este, veți fi de acord, 
o performanță meritorie. Iată, 
de altfel, locurile ocupate în 
clasamentul general final de 
rutierii români: 6. Vasile 
Selejan, 10. Nicolae Ciumeti, 
23. Alex. Sofronie, 24. Vasile 
Teodor, 40. C. Grigore, 41, 
St. Suciu, 52. G. David. Au

inițial s-au

PENTRU INDISCIPLINASANCȚIUNI

se mai

mai fost folosiți Cristian, 
Stock!, Popescu și portarul de 
rezervă Munteanu. Cel de-al 
12-lea jucător al echipei, maes
trul emerit al sportului losif 
Iacob este încă nerefăeut de
plin după un accident suferit 
în timpul turneului din R.F.G. 
Există, însă, speranțe că va 
putea fi folosit la Dortmund. 
Antrenorul C. Oțelea, ne de
clară, despre această 
teptată finală : „știm 
o misiune grea. Dar 
cîștigăni trofeul. Î11 
tril ce am luptat 
întreg ?...“

»»>?

★
treilea 

alcătuit

mult aș- 
că avem 
v reni să 

fond pen- 
un sezon

Cel de-al 
handbaliști, ______ _____
brii echipei reprezentative 
tineret, va pleca irjiine spre 
Maroc, unde are loc cea de-a 
IV-a ediție 
Latine".
aproape 
handbal 
fronturi 
tind cu . _____ ....
rilor acestui sport că peste tot 
vor reprezenta cu cinste, la 
nivelul renumelui de care se 
bucură pe plan internațional, 
handbalul românesc.

grup de 
din mem- 

de

a „Cupei Țărilor 
Așadar, în aceste zile 
40 de jucători 

înscriu pe 
competiționale. 
ei speranțele iubito-

se
de 

trei 
pur-

Indisciplina, care 
manifestă la echipele noas
tre de seniori, a apărut in 
ultima vreme și la unele din
tre formațiile participante la 
campionatul național al șco
larilor și juniorilor. Și, din 
păcate, ea s-a ivit chiar și 
în riadul antrenorilor, adică 
al acelora care ar trebui să 
vegheze asupra unei compor
tări corecte, respectuoase, ca
re sînt datori ca, în primul 
rină ei înșiși, să fie exem
ple. Citeva cazuri ne sînt 
oferite de antrenorii Cornelia 
Mircioiu, Constantin Dines- 
cu, de la Școala sportivă nr. 
2 din București, și Teodor 
Giurculescu de la Dinamo. 
Primii doi au avut o atitudi
ne incompatibilă cu ținuta 
unui profesor, iar cel de-al 
treilea a protestat deseori la 
deciziile arbitrilor, a fost 
permanent iritat, nemulțumit. 
Pentru aceste atitudini, antre
norii respectivi au fost jude
cați de Comisia de disciplină 
a FR. Baschet și sancționați 
cu avertisment. Sperăm că 
măsura iși va atinge scopul și 
îi va ajuta pe antrenorii în 
cauză să evite pe viitor ast
fel de abateri de la discipli
nă, care, pe lingă faptul că 
le atrag sancțiuni, le umbresc 
frumoasele rezultate ce le- 
au ca urmare a unei activi
tăți dusă cu pasiune și con
știinciozitate.

Alte acte 
fost comise 
cători, care, la rândul lor, au 
fost prompt sancționați, după 
cum urmează : Viorel Năstase 
(Școala sportivă Pitești) — 
suspendat pe două etape pen
tru atitudine nesportivă ; Va
sile Szanto (Liceul „Decebal" 
Deva) — suspendat pe trei 
liini pentru atitudine nespor
tivă ; Ion Popescu (Școala 
sportivă Sibiu) — suspendat 
pe patru etape pentru ati
tudine nesportivă.

de indisciplină au 
de o serie de ju-

mers bine în toată cursă 
Selejan, Ciumeti, V. Teodor 
și Sofronie, ceilalți trei in- 
trind în ritm abia pe a doua 
parte a competiției. Sînt 
mulțumit de comportarea lor, 
de rezultatele obținute in 
această dificilă conipetlțiCTlS 
început de sezon.

— Considerăm și noi că 
testul a fost trecut cu brio. 
Socotim participarea la „Tu
rul Algeriei" un prim test 
în suita generală a pregăti
rilor pentru „Cursa Păcii", 
Cunoscînd acest rezultat, ce 
puteți prevedea pentru în
trecerea Varșovia-Berlin-Pra- 
ga ?

— Fără îndoială, dacă lu
crurile merg în continuare 
tot așa de bine, am credința 
că băieții vor izbuti să se 
impună în această mare în
trecere internațională da 
primăvară. Ei vor continua 
să se pregătească, vor evolua 
in „Cupa Steaua", „Cupa 
F.R.C.", „Cursa Munților" — 
in țară, „Cupa Eliberării'* —> 
în Italia, astfel că la 6 mai 
vor putea fi in cea mai bună 
formă. La Alger, antrenorii 
Acou (Belgia), Kapitonov 
(U.R.S.S.) și Oubron (Fran
ța) au avut numai cuvinte 
de laudă la adresa compor
tării echipei României. 
Mi-aș dori să aud aceleași 
lucruri la 21 mai, la Praga, 
la încheierea „Cursei Păcii".

— De acord. Dar nu uitați 
ră, în ansamblul obiectivelor 
sportului nostru cu pedale 
din acest an, „Cursa Păcii" 
este doar o etapă. Campio
natele balcanice, campiona
tele mondiale, „Tour de 
l’Avenir" și, îrt special, ba
remul olimpic sînt puncte 
de sprint importante, îrt 
care rutierii noștri trebuie 
să ajungă cu plutonul frun-» 
taș...

A APĂRUT REVISTA

„EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
Nr. 1/1971

Din sumarul acestui interesant număr, spicuim:
— „Facultatea de educație fizică", de V. Roșală.
— „Obiectivele educației fizice și sportive. Contribu

ție la formularea și sistematizarea lor — studiul de 
pedagogie comparată", de prof. univ. dr. M. Epuran și 
Valentina Epuran.

— „Pentru modernizarea gimnasticii higicnice de di
mineață", de C. Bucur și V. Calina.

— „Introducere în metodologia cercetării științifice 
(Il)“, de prof. univ. dr. M. Epuran.

— „Centrul de medicină sportivă în fața unei noi 
confruntări cu practica sportivă", de I. Drăgan.

Nr. 3 al revistei „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT" 
se găsește la toate centrele de difuzare a presei din 
țară și din Capitală.



MARGINALII - NOTE - ACTUALITĂȚI
PATRU PERSONAJE

Șl UN SUBIECT COMUN: U.T. A
...Un tinir cu părul roșu. 

Un baston care-1 ajută la 
mers... Flavius Domide. A ve
nit, la stadion, încet, încet, cu 
piciorul in ghips, să asiste la 
jocul C.F.R. Arad—Metalurgis
tul Cugir. E însoțit de soție și 
copil, un prichindel vioi, de 
trei anișori...

— Ce s-a inlîmplat, Flavius ?
— M-am lovit de Beldeanu 

în ultimele minute, la Bucu
rești. La început n-am sim
țit nimic. Dar luni, au început 
necazurile. Verdictul doctorului: 
întindere de ligament, entorsă 
și deci... ghipsul. A căzut cum 
nu se poate mai rău. Fusesem 
chemat la „olimpici”... Dar...

— Crezi c-o să mai dureze 
mult ? Echipa te așteaptă...

— Nu știu. Cert e că la 
Arad, cu Rapidul, trebuie să 
fiu în echipă ! Jucăm o „carte” 
mare... Trebuie să batem !

★
...Un tînăr cu părul răsfirat 

de vint urmărește, cu bărbia 
sprijinită-n miini, jocul UTA— 
►,U" Cluj : Broșovschi.

— Cine te-a supărat, „Broși"?
— Suspendarea. Dar mai am* 

clapa asta și gata. Joc la Plo
iești. Acum înțeleg Ce greu e 
să stai in tribună în vreme ce

■ echipă ta luptă 
ceasta-i de fapt 
mai grea !

★
antrenor

în teren, 
pedeapsa

A- 
cea

...Un care nu re-

nunță la zîmbet nici după cc-a 
pierdut un punct pe teren pro
priu : Nicolae Dumitrescu.

— N-a mers jocul, ce să fa
cem ? Fără 
tem ca un 
fugă intr-un

— Mergeți 
n-am 
Zimbește, 
numai ț

trei oameni, sîn- 
alergător pus să 
singur picior...
la titlu ?

mers niciodată 
apoi com- 

ne-am bătut

2—1. In aceste rîndurl, altceva, 
însă, am vrea să remarcăm. E 
vorba de o inițiativă lăudabilă 
ce poate folosi ca exemplu Și 
organizatorilor partidelor de di
vizia A. Prin intermediul stației 
de amplificare de pe stadionul 
Dunărea, cei 12 900 de specta
tori au cunoscut componența 
formațiilor, arbitrii, orașele de 
unde provin aceștia. Dar, nu nu- 

echipele îșl fă- 
pe teren, craini- 
a prezentat for- 
pe antrenorul ei.
luat astfel cu-

— Noi 
Ia titlu, 
pictează : 
pentru el

— Și l-ați luat de două ori, 
in ultimii doi ani.

— Da ! Dar a treia oară e 
mai greu. Dar nu imposibil ! 
Vorbim, în orice caz, după 
jocul cu Rapid...

★
...Un jucător trist, în avionul 

Arad—București : Florian Du
mitrescu. Privește norii fumu
rii și bate nervos cu degetul 
în geam.

— Ieri n-ai prea fost in a- 
pcle taie, „Bubuie”...

— Am o periostită. Nu mă 
simt prea bine. Dar trebuia 
să joc. Echipa avea nevoie de 
mine. A fost și mama la meci. 
A venit special de la Bucu- 
'rești. îmi pare rău... (Iși frec- 
ționează piciorul). A fost foarte 
greu. Iar Crețu nu m-a „ier
tat” de loc. Intră prea tare...

— Și acum ?
— Merg la Galați, împreună 

cu Popovici, 
„olimpicilor"..

la jocul-test al 
Să vedem...

George MIHALACHE

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Duminică, la Galați meciul de 

divizia B dintre F. 
ți Sportul studențesc s-a jucat 
— cu acordul formației bucu
reștene — cu șase mingi, în ma
nieră braziliană. Este a doua ex-

C. Galați
perjențâ pe care o fac gălățenii 
în această privință și rezulta
tele sînt promițătoare, deși un 
om de ordine, ..grijuliu", înce
puse să' strîngă din mingi cind 
gazdele au luat conducerea

mai atît. Cînd 
ceau încălzirea 
cui stadionului 
mația oaspe și 
Spectatorii au 
noștință de cartea de vizită a tî- 
nărului antrenor Ion Motroc, 
cu evoluțiile acestuia în turneul

3 DINTRE CELE

Șl spec- 
sportivi- 
Publicul, 
este dor-

4 BUCUREȘTENE
SAPTAMINA

U.E.F.A. din Spania, debutul în 
divizia A șl în echipa națio
nală, anii cît a Jucat la Dina
mo $1 Rapid, profesia. Apoi, pe 
rînd, au fost prezentați jucătorii 
mai cunoscuți, ca Dumitru Ni
colae, Boc, Jamaischi, Ion Va- 
sile, precizîndu-se de unde pro
vin, în ce echipe de divizia A 
au ’ jucat, din ce loturi națio
nale au făcut parte, 
tatorii au aplaudat cu 
tate de fiecare dată, 
indiferent din ce oraș.
nic să afle cît mai multe amă
nunte despre jucătorii echipelor 
care se' întrec. Și această do
rință merită a fi satisfăcută.

C. ALEXE

LA ÎNCEPUT DE
DINAMO. S-a înapoiat du

minică seara de la Iași • 
Toți jucătorii care au evolu
at pe stadionul din Copou 
au avut luni zi de odihnă • 
Marți, întregul lot s-a prezen
tat la stadionul din Șos. Ște
fan cel Mare, unde progra
mul a început cu un riguros 
control medical, deoarece 
mai mulți jucători, printre 
care Moldovan, Dumitrache, 
Moț și Cheran acuză trau
matisme • A urmat un an
trenament axat pe pregătire 
tehnică.

STEAUA. Hălmăgeanu are 
piciorul în ghips • Acciden
tat în meciul cu Jiul, Ștefă- 
nescu are și el piciorul imo
bilizat • Iordănescu, care a- 
cuzâ o lovitură la genunchi, 
pare recuperabil pînă 
bătă • La 
de marți, cu 
două ore, s-a 
dual pentru 
?

jocului cu Jiul • Astăzi, 
parte dintre jucători se vor 
prezenta la stadionul Re
publicii, pentru a încerca în
deplinirea normelor prevă
zute de testul fizic.

PROGRESUL. După succe
sul realizat duminică, la 
Brașov, bucuria nu este to
tuși deplină, deoarece, în 
echipă, la indisponibilitatea 
mai veche a lui Dudu Geor
gescu, s-a adăugat acum și 
cea a Iui Zamfir, care are 
o fractură la umărul obra
zului și va sta pe tușă mai 
mult timp. • De asemenea, 
Raksi are contuzii la picioa
re, dar doctorul Stănescu spe
ră să-1 refacă pînă dumini
că.

sîm- 
antrenamentul 
o durată de 
lucrat indivi- 

----- .- îmbunătățirea 
pregătirii fizice și tehnice • 
In cursul zilei de 
Steaua a avut loc

ieri, la 
analiza

Palpitantă fază ia poarta piteșteanulut Niculescu în meciul de diminică, cu C.F.R. Cluj
r » Ct'oTn NT l Al,IN ---- v.lFoto r Crețu N. CĂLIN — Cluj

ETAPA A 18-a ÎN CIFRE
După consumarea partide

lor etapei a 18-a, în actualul 
campionat s-au marcat 340 
de goluri. Cele 16 goluri aie 
etapei a 18-a (cu o medie de 
2 goluri de meci), au fost în
scrise de 3 mijlocași (3 go
luri) și de 10 atafcanți (13). 
Golgeterii acestei etape au 
fost Oblemcnco, Tătaru și 
Matei (Progresul), care au în
scris fiecare cîte 2 goluri.

De la începerea returului, 
„V" Cluj n-a înscris nici un 
gol. (Ce părere ai Adam ?).

Toți cavalerii fluierului, care 
au condus partidele etapei 
a 18-a, au primit cîte 5 ste
le, deci un total de 40 de ste
le, cifră ce constituie un re
cord absolut.

Media notelor echipei eta
pei a fost de 9,09 (cea mai 
mare medie de la începutul 
campionatului).

în această etapă au fost 
acordate 3 note de 10, 18 note 
de 9 și 44 note, de 8, deci 
un total de 65 de note peste 
8, care reprezintă 34,94% din 
totalul notelor acordate 
(186). In contrast cu aceste

HULIGANUL IȘI AȘTEAPTĂ PEDEAPSA ■ ■ ■

Rapoartele observatorilor fe
derali, la cea de-a treia eta
pă a returului, nu aduc ele
mente noi sau mai puțin cu
noscute în legătură cu des
fășurarea jocurilor sau cu ca
litatea arbitrajelor. La acest 
ultim capitol, 
Federației au fost 
acord cu cronicarii 
preciind arbitrajele 
bune. Ne bucură 
printre „culegătorii 
din această etapă, 
și un arbitru tînăr, cu puține 
state de serviciu, cum este 
Otto Anderco din Satu Mare, 
despre care observatorul fede- nisi.™.- scrie că a

La 
reprezentanții 

în perfect 
noștri, a- 
ca foarte 

faptul că 
de stele" 

se numără

goniir reintrînd în teren și re- 
luîndu-și postul pe tușă*. Re- 
ferindu-se la același fapt, ob
servatorul federal Constantin 
Dobre aduce și un alt amă
nunt legat dc atmosfera care 
a existat pe stadionul din 
Craiova, unde, după cum i-au 
declarat doi jucători din e 
chipa de tineret-rezerve a clu- 

' fost
Față 
fiind 
Cra- 
unor 

fede-
Uni-

sine : ordinea pe terenurile 
de fotbal, trebuie întărită. Ne 
vine în minte o imagine pe 
care am întîlnit-o pe micul 
ecran, la unele meciuri inter
naționale : organe de poliție 
care nu se uitau la meci, ci 
la spectatori. Nici o asemenea 
măsură nu trebuie 
concomitent cu 
muncii educative 
Ies, cu pedepsele 
cate celor ce se
de acte antisociale, ca acelea 
de la Craiova și Brașov.

FOTBALIȘTII ROMÂNI

IN FINALA CAMPIONATULUI

ignorată, 
Intensificarea 
și, bineînțe- 

drastice apli- 
fao vinovați

FEROVIAR EUROPEAN I

(Urmare din pag. 1)

Jack BERARIU

tiare al Iui Dumitru pînă la 
(din nou !) Petreanu și acesta 
îl „execută" printr-un șut cu 
exteriorul : 2—0. Se anunță, în 
urma jocului excelent din s- 
ceastă parte a meciului, un ade
vărat festin de goluri. Dar fe
roviarii români și-au închipuit 
probabil că goluri se pot mar
ca și... în virtutea inerției, 
așa că au slăbit vizibil ritmul. 
De această invitație de gazde 
prea... ospitaliere au profitat 
prompt oaspeții. Apărarea ro
mână s-a bîlbîit în minutul 26. 
Balonul, expediat de Siniscal- 
chi lovește bara transversală 
și de aici se îndreaptă spre 
capul lui Brunet. Dar Răduca
nu plonjează spectaculos și re
ține ! Repriza secundă îi rezer
vase însă portarului rapidist 
o nouă surpriză : Dan face 
henț în careu (min. 53), se a- 
cordă 11 m, dar " * 
vrea portar mare 
tul lui Lecanu I 
mai tîrziu. Marin 
beră însă orice 
descurcă bine în
tează puternic și francezii ce
dează total : 3—0. Meciul nu 
mai este interesant. Se joacă 
la centrul terenului, în ritm de 
tango, toată lumea pare mul
țumită și doar Vachet vrea să 
facă dovada finelor sale cali
tăți de dribler (min. 79), jar 
Petreanu și Marin Stelian îl 
mai deranjează din cînd în 
cînd (min. 81—84) pe portarul 
oaspete, care-și făcuse, totuși, 
pe deplin, datoria...

Excelent arbitrajul lui Liu- 
ben Radunev (Bulgaria) aju
tat la tușe de Gh. Limona și 
A. Miinich.

SELECȚIONATA FEROVIA
RA ROMANA : Răducanu — 
Pop, Lupescu, Dan, Ștefan, 
Marin Stelian. Dumitru, Năs- 
turescu (min. 4fi Straț), Petrea- 
nu, Neagu, Codre.anu.

SELECȚIONATA FEROVIA
RA FRANCEZA: 
Guillemard, Morel, 
Brouqet, Simisealcbi,

OBSERVATORI ROMÂNI 
LA MECIURILE 

IUGOSLAVIA-OLANDA

buliiț Farul, aceștia au 
loviți de către spectatori, 
de cele petrecute, și dat 
faptul că stadionul din 
iova a mal fost scena 
incidente, observatorul 
ral propunCj ca echipa 
versitatea șă fie sancționată 
cu pierdere^ dreptului de or
ganizare pe trfci etape.

In cursul zilei de ieri, Fe
derația a primit o telegramă 
din partea clubului Universi
tatea Craiova, în care se a- 
rată că organele de miliție au 
reușit să-l identifice și să-l a- 
resteze pe huliganul care l-a 
lovit cu o piatră pe arbitrul 
de linie Dragomir. El se nu
mește Ion Poșircă, are 31 de ani și 
este electrician la Depoul 
din Piatra Olt. Dosarul 
proape încheiat și, în 
zile, huliganul va fi 
pentru 
ravuri 
publice.

Șl ȚARA GALILOR 
CEHOSLOVACIAral Mihai Botez, scrie 

condus meciul Steagul, roșu — 
Progresul „autoritar, compe
tent și curajos". Făcînd un po
pas și printre rapoartele pri
mite de la meciurile 
vizia B, am reținut 
făcută de antrenorul

C. Braun-Bogdan, pe 
nea partidei F. C.
Sportul Studențeso București : 
„Un meci care a arătat că și
în divizia B se practică
multe ori un fotbal bun“.

Dar nu latura tehnică
jocurilor de duminică va for
ma subiectul principal al a- 
cestor rînduri, ci aspectele 
disciplinare, de-a dreptul în
grijorătoare, semnalate atît de 
arbitri, cît și de observatori. 
De data aceasta, nu mai e 
vorba de durități și incidente 
în terenul de joo (deși, n-au 
lipsit nici ele), 
manifestări 
spectatori, de acte huliganice 
comise de unii derbedei strecu- 
rați pe terenurile noastre de 
fotbal.

Citești cele scrise de arbi
trul meciului Universitatea 
Craiova — Farul, Vasjle Du
mitrescu, și rămîi adînc im
presionat : „Tn pauza meciu
lui, în timp ce ne îndreptam 
spre cabine, un spectator, a- 
flat printre alți 30—40 de inși 
care ne insultau, a aruncat cu 
o piatră în tușierul George 
Dragomir. Lovitura a fost des
tul de gravă, pentru moment 
colegul meu picrzîndu-și cu
noștința. Sîngele a început să-i 
curgă pe toată față. în cabi
nă, i s-au dat îngrijiri de că
tre un medic, după pauză Dra-

din di- 
notația 
emerit 

margi- 
Galafi —

Je

a

Jocurile Iugoslavia — Olanda 
și Tara Galilor — Cehoslovacia, 
ce se vor desfășura in cadrul 
grupelor preliminare ale Cam
pionatului European, vor fi ur
mărite de tehnicieni români, 
prilej cu care se vor face ob
servații privind evoluțiile viito
rilor adversari ai echipei noastre 
reprezentative. Astfel, meciul 
Iugoslavia — Olanda va fi vizio
nat duminică, la Split, de către 
antrenorul emerit Coloniali Braun 
-Bogdan care, 
prof. Nicolae 
prezent la 21 aprilie, și la Car
diff, unde va avea loc partida 
Țara Galilor — Cehoslovacia.

Răducanu se 
și apără șu- 
Un minut 
Stelian spul- 
iluzie : se 
careu, șu-C.F.R 

este a- 
cîteva 

judecat 
ultraj la bunele mo
și tulburarea

,_____  Poate că și
Universitatea ar trebui 
constituie parte civilă, 
recuperarea pagubelor

împreună cu
Roșculeț, va fi

ordinei 
clubul 
să se 
cerînd 

___ ,__ mate
rialo pe care le va avea (lipsa 
de încasări). în eventualitatea 
că îi va fi luat dreptul 
organizare, pe o etapă 
mai multe.

Pe biroul secretarului 
misiei de competiții 
plină, PETRE OLARU. se a- 
flă corpul delict de la Bra
șov : sticla de coniac arunca
tă de un spectator de la tri
buna a Il-a, în momentul in 
care Viorel Popescu a trimis 
mingea în tribună. Din feri
cire, notează observatorul fe
deral Mihai Botez, sticla a 
căzut la marginea terenului 
de joc, fără a lovi pe nimeni. 
Cine e huliganul ? De la Bra
șov n-a venit nici o veste că 
el ar fi fost identificat.

Concluzia se impune de la

o 
toc-

Steagul roșu — 51 p (cu 
medie de 4,63!), deci 
mai adversarele de duminică. 
Cea mai bună apărare : Di
namo — 43 p (medie 8,60) ; 
cede mai bune linii de mij
loc i Universitatea Craiova, 
Rapid și C.F.R. Cluj, fiecare 
cu cîte 17 p (8,50), iar cea 
mai bună linie de atac t 
Progresul — 35 p (8,75).

Situația în „Trofeul Pet- 
schowschi", după 18 etape, 
este următoarea : 1. CLUJ
8,83, 2—3 Ploiești și Constan
ța 8,55, 4. București 8,50, 
Petroșani 8,44, 6. Timișoara 
8.37, 7. Bacău 8,11, 8. Arad 
8,00, 9. Craiova 7,60, 10. Iași 
7,40, 11. Pitești 7,37, 12 Bra
șov 5,66.

acordate și 14 
numai la Stea- 
iar Caramalis

au fost 
de 4 (7 
roșu), 
a primit nota 3.
baza notelor acordate 

constant-valo- 
etape este ur- 
POLITEHNICA 
(lanul 140) 2.
1409 p (ADA- 
3. Dinamo 1394 

4.

ci de grave 
ale unora dintre <le

sau

note, 
note 
gul 
(Jiul)

Pe 
clasamentul
ric după 18 
mătorul: 1.
IAȘI 1426 p 
Steagul roșu 
MACHE 143), 
p (R. Nunweiller 136),
Rapid 1390 p (Lupescu 126), 
5. Farul 1386 p (Antonescu 
134), 6. Universitatea Craiova 
1379 p (Deselnicu 141), 7.
„U“ Cluj 1379 p (Crețu 131), 
8. C.F.R. Cluj 1364 p (Cojo- 
caru 133), 9. F.C. Argeș 1361 
p (Vlad 132), 10. Petrolul 
1356 p (Gruber și Mocanu 
131), 11. S. C. Bacău 1347 p 
(Ghiță 141), 12. U.T.A. 1339 
p (Pojoni 137), 13. Steaua 1331 
p (Ștefănescu 129), 14. Jiul 1323 
p (Libardi 120), 15. C.F.R.
Timișoara 1302 (Mehedinții 
124), 16. Progresul 1269 p
(Măndoiu 133).

In această etapă, cele mai 
mari note le-a primit Pro
gresul — 90 p (cu o medic 
de 8,18), iar cele mai mici

5.

Adrian VASILESCU

Dacă juniorii nu și-au

Co
și disci- 

se
ROMÂNIA-BULGARIA Sf

PI STADIONUL DINAMO

însușit bine șutul...

Meciul (retur) dintre repre
zentativele de juniori ale 
României și Bulgariei, con
țină pentru preliminariile 
U.E.F.A., se va disputa du
minică in Capitală, de la ora 
16,15, pe terenul Dinamo.

Jocul va fi condus de ar
bitrul Helmut Bader, 
K.D. Germană, care va
ajutat la linie de Francisc 
Kolosi și Anton Miinich.

din 
fi

VECHI Șl FRUMOASE RIVALITĂȚI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1) 1948— 

aceea,

Dugalleix, 
Lecanu, 

........ _______ Camuzet, 
Belkidar, Szewfizyltowsky, Bru
mei, Vachet.

Radu TIMOFTE

Campionatul echipelor

de tineret-rezerve

*
chipe bucureștene. Deci, 
cu începere din 1956 (în 1955 
Progresul a debutat în prima 
divizie, dar Rapid activa a- 
tunci în ,,B“) :

75
75
75

36
30
27
18

15 24 128— 95 87
20 25 108—111 80
18 30 122—114 72
25 32 92—130 61

1. DINAMO
2. Rapid
3. Steaua
I. Progresul 75

Făcînd un calcul sumar, re
iese că în cele 150 de partide 
disputate pînă acum, s-au 
marcat 450 de goluri-

Dinamo conduce și în cla- 
tarrientul întocmit după rezul- 
atele din turul 
jionat.

1. DINAMO
2. Rapid 

’—4. Progresul 
, -4. Steaua 
,, Pe primul loc 
hl golgeterilor, 

■ e astă-toamnă,
reanu, grație celor două go- 
iri marcate în partida Ra- 

<id — Progresul, urmat de 
'^eagu, Lupescu, Tătaru, Ște- 

inescu, V. Popescu, Sălcea- 
VI. Dinu,

acestui cam-

3 1 2 0 4—1 4 
3 1 2 0 4—2 4
3 0 2 1 1—3 2
3 0 2 1 2—5 2 

în clasamen- 
după jocurile 
se află Co-

u. Nunweiller 
oru Popescu.
;eciul RAPID 

LA A 42-A
’»3rima partidă, 

.ful campionatului 
48, a revenit echipei 
iulești cu 1—9, A doua(, ca

— STEAUA
EDIȚIE
disputată în 

1947— 
din

2— 0. A treia (turul 
1949), cu 5—2. După 
C.C.A. (Steaua de azi) remon
tează, situația fiind azi echi
librată s dintr-un total de 41 
meciuri, fiecare echipă a cîș- 
tigat cîte 15, iar 11 s-au în
cheiat 
goluri 
64—61.

Deci, 
Rapid — Steaua : 41 15

Cel mai frecvent scor: 2—0, 
înregistrat de 4 ori ; apoi 
0—0 și 2—1 de cîte trei ori. 
In general, rezultatele au fost 
strînse.

27 DE JOCURI 
DINAMO — PROGRESUL...

Deoarece începutul confrun
tărilor dintre alb-roșii și al
baștri este consemnat abia în 
1955. Atunci, în primăvară 
(campionatul se disputa de-a 
lungul unui an calendaristic), 
Dinamo a cîștigat cu 3—0, 
dar în toamnă Progresul și-a 
luat revanșa cu 1—0- în cam
pionatele ce au urmat, Di
namo s-a impus de regulă :

Dlnamo — Progresul :
27 13 8 6 47—28

Rezultatele cele mai des în- 
tîlnite au fost 0—0 și 
(de cîte 4 ori fiecare), 2-
3— 2 (de cîte ; 
și în celălalt 
lupta a fost i 
mai jnulte ori»

la egalitate, 
are Steaua

Doar la 
avantaj i

11 15 61—64

2—1 
-0 și 

3 ori). Deci, ca 
derby, și aci 

strînsă de cele

...nici seniorii nu vor ști să 
puternic la poartă I Aceasta 
la care ne-au condus jocurile 
în special ultima) din returul 
diviziei A, dar și evoluția reprezentativei de 
juniori în meciurile pentru Turneul U.E.F.A. 
Corelația este mult prea evidentă spre a mai 
reclama vreo motivare : la seniori, numai 
15—16 goluri de etapă, iar la juniori, în 
două partide nici un goi. Ba, mai mult : spe
ranțele fotbalului nostru de mîine au ratat 
copilărește un penally într-un moment-cheie 
al întîlnirii cu juniorii Bulgariei, cind tot 
cursul jocului putea fi schimbat. De ce 
ne mai mire atunci că nu 
se înscriu goluri din acțiu
ne, dacă nici lovitura fixă 
de la punctul de 11 metri, 
considerată drept un gol 
sigur, n-a putut fi fructifi
cată? Cînd încerci să evoci 
exemplele unor Bonihodi 
(cu 49 de goluri înscrise într-un singur cam
pionat), Vaczi, Ozon, 
Ion lonescu — ți se va 
titudine, argumentul 
nu existau apărări 
se creaseră afîtea 
laterali, libero, fundași centrali" etc. Nu 
veneau în apărare și mijlocașii, plus aripile 
retrase, plus centrul retras, care, toți la un 
loc, transformă careul într-o redută inexpug
nabilă. Dar, cu această slabă, tristă scuză, 
se urmărește numai acoperirea unei vechi 
deficiențe a atacanților noștri : aceea că ei 
nu știu să șuteze pe poartă. în meciul Sport 
Club - 
dea în 
fluente, 
pînă

tragă
este 
din etapele (și 

campionatului

precis și 
concluzia

lași, unde scorul alb a scos în evidență ceea 
ce cronicarii sportivi denumeau : „O mare 
risipă de energie, fără ca mingea să poată 
găsi drumul cel mai scurt spre poartă". Ace
leași constatări și pentru meciul de la Arad 
și chiar pentru cel cu diferența minimă de 
un gol, de la București (Rapid — Petrolul). 
Onoarea etapei a fost salvată de Steaua, 
Universitatea Craiova și Progresul, cu sco
ruri ceva mai concludente. (Apropo I Ce s-ar 
fi făcut, oare, bancarii dacă și de data a- 
ceasta ar fi uitat legitimațiile ia București ?).

Este, credem, necesar să reamintim aici că 
față de întărirea

Azi, pe „Politehnica44

Sportul Studențesc —
I.F. Vimmerby (Suedia)

^ctedeVeje^
Gh. Ene, Constantin, 
servi, cu mare promp- 

suprem : „Pe atunci 
supraaglomerate, nu 
posturi de fundași 

"i" etc. ‘ '

masivă a apărărilor, riposta 
liniilor de atac, pe plan 
tactic, nu poate fi dată de- 
cît prin crearea superiori
tății numerice, cu partici
parea întregii echipe (ex- 
ceptînd bineînțeles, porta
rul) ; creșterea vitezei de 
alergare dar și a celei de 

—L..J de direcție ale 
pasa 
(așa 
Dar, 

al
,-ca-

Azi, pe stadionul Politeh
nica, de la ora 16,30, divizio
nara B Sportul studențesc va 
evolua în compania echipei 
suedeze I. F. Vimmerby.

1. Petrolul 18 13 2 3 34—18 23
2. Cluj 18 12 2 4 34—19 26
3. Steaua 18 11 3 4 32—20 25
4. Politehnica 18 11 2 5 24—17 24
5. Dinamo 18 8 6 4 24—12 22
6. Sport C. Bc. 18 9 3 6 33—18 21
7. „U“ Craiova 18 6 8 4 27—22 20
8. Rapid 18 8 3 7 27—22 J9
9. Progresul 18 6 4 8 22—23 16

10. U.T.A. 18 4 7 7 19—30 15
11. C.F.R. Tim. 18 4 6 8 13—22 14
12. Jiul 18 6 2 10 17—29 34
13. Steagul roșu 18 5 3 10 19—32 13
14. F.C. Argeș 18 5 2 11 23—30 12
15. C.F.R. Cluj 18 3 4 11 16—33 10
16. Farul 18 4 1 13 15—32 9

Răsplata perseverenței

C.F.R. Timișoara am putut ve- 
cîmp un bun joc de pase, acțiuni 
derutante chiar, toate însă numai 

pînă la linia de 16 m. Dincoace de ea, o 
îmbulzeală haotică, lipsită de orice licărire 
a gîndirii tactice și, ne deasupra, ratări cu 
duiumul chiar la preluarea mingii, la doi- 
trei metri de poarta lui Corec. La fel și la

execuție ; schimbări subite
mingii ;
înapoi 
cum a 
tocmai 
șuturilor 
rentelor
nu cunosc decît foarte vag, dacă nu chiar

' ______„ _______________ ce
trebuie acordată piciorului de sprijin, iar nu 
numai celui cu care este lovită mingea ; Se

jocul de învăluire pe aripi ; 
și șuturi de la distanță 
procedat Duțan la Bacău), 
acest
apasă 
de

mult discutat capitol 
mai greu în balanța 

ordin tehnic : jucătorii noștri

de loc, biomecanica șutului, cu atenția

întîrzie șutul prin căutarea unei poziții cît 
mai ideale ; se fac mișcări în plus care dau 
posibilitate apărătorilor să intervină cu toată 
hotărîrea etc.

Dar, toate aceste „secrete" ale șutului tre
buie deprinse și perfecționate prin exersare 
asiduă chiar din perioada junioratului. O dată 
ajuns în divizia A, fotbalistului îi va veni 
destul de greu ca să-și mai însușească orice 
execuție de ordin tehnic.

VIRGIL ECONOMU

în fiecare săptămînă, tra
gerile Loto oferă partici- 
panților numeroase cîștiguri 
în bani și autoturisme.

Lista marilor 
continuă 
tragere la

Astfel, 
19 martie 
cîștiguri de cite 100.000 lei.

Cele două cîștiguri maxi
me au fost obținute de către t 
Ioan Schneider din Vatra 
Moldaviței jud. Suceava (la 
categoria 1) și Vasile State 
din comuna Jariștea jud. 
Vrancea (la categoria A) pe 
o variantă 10%. La aceeași 
tragere, Șandor Leber din 
Timișoara a cî.știgat 76.284 
lei, dovedind încă o dată că 
jucînd la sistemele Loto-Pro- 
nosport cu perseverență răs
plata nu se lasă mult aștep
tată.
Participând la tragerea Loto 
deîyineri-<2'-ftx>rili*sA.c',ș>x>ri-

cîștigători 
să crvască de la 
tragere.
tragerea Loto din 
a.c. a acordat două

ULTI- 
procn-

viheri 
televi-

cine poate obține asemenea 
premii.

Azi și mîine sînt 
MELE ZILE pentru 
rarea biletelor.

• Tragerea Loto de 
2 aprilie 1971, va fi
zată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de 
la ora 19.10. Tragerea va fi 
și radiodifuzată pe progra
mul I în jurul orei 19.20.

PRONOSPORT 
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 13 DIN 28 MARTIE 1971

CATEGORIA Ii (13 
tate) 10,80 variante a 
lei.

CATEGORIA a Il-a : 
zultate) 336,70 variante a 
lei.

CATEGORIA a IILa t 
rezultate) 3.141,15 variante a 
80 lei.
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

rezul-
14.493

(12 re-
496

(11



Trimisul nostru special b C. M. de tenis de masă din Japonia, transmite:Reprezentativa României a obținut două victorii întrecind selecționatele R.F.G. și Ungariei
» Astăzi un meci important: Japonia — România
NAGOYA, 30 (prin telefon).
Apriga dispută pentru cele 

două titluri mondiale puse în 
joc, in aceste zile, pe mesele 
instalate în Hala Aichi a 
furnizat multe și interesante 
partide, atit în turneul echipe
lor masculine, cit și în cel 
rezervat formațiilor feminine. 
Un sensibil echilibru valoric, 
ambiția cu care fiecare echipă 
și-a apărat șansele și valoarea 
crescindă a unora dintre tinerii 
participanți — toate au deter
minat ca lupta pentru intîieta- 
te să poarte un caracter tăios, 
echipele favorite fiind nevoite 
să facă serioase eforturi pen
tru a se impune.

Cum este • și firesc, atenția 
noastră s-a îndreptat cu pre
cădere spre 
drul grupei

jocurile din ca- 
semifinale B a 

turneului formațiilor feminine, 
unde evoluează și reprezenta
tiva țării noastre, care ne-a 
oferit de această dată două 
mari satisfacții. Prima dintre 
ele : victoria in meciul cu se
lecționata R.F.G., de care ju
cătoarele noastre au dispus cu 
scorul de 3—2. Acest succes 
este cu atit mai semnificativ, 
cu cit sportivele românce au 
abordat întîlnirea în condiții 
psihologice de loc favorabile.

în primul rînd, pentru că îna
inte cu o lună, în cadrul cam
pionatelor internaționale ale 
Angliei, româncele fuseseră în
trecute de 
R.F.G. (scor 
doilea rind, 
noastră era ___ ______
insuccesul din ajun. în primul 
meci, Eleonora Mihalca a în
ceput destul de bine întîlnirea 
sa cu Simon, ciștigind primul 
set. Apoi, ea a forțat atacul din 
mingi nefavorabile și a pier
dut. Scor final : Simon-Mihalca 
2—1 (20, —14. —14). în jocul 
următor, Maria Alexandru nu 
s-a concentrat suficient, a 
dat semne dc nervozitate și a 
pierdut distanțat in fața lui 
Scholler : 0-2 (—12, —13).
Partida de dublu nu a început 
sub cele mai bune auspicii 
pentru echipa română, pe care 
toți cei prezenți o vedeau în
vinsă. .Dar. surprinzător, Mi
halca a făcut eforturi mari 
pentru a o seconda bine pe 
Alexandru, iar aceasta din 
urmă, și-a regăsit treptat mo
ralul. astfel că primul set a 
revenit echipei române. în 
cel de al doilea s-a dat o 
luptă extraordinară in pre
lungiri, Alexandru și Mihalca 
dispunînd în cele din urmă

jucătoarele din 
0—3) și, în al 

pentru că echipa 
incă afectată de

Vedeta sâptâminii

NIKOLAI PANKIN

de Simon-Scholler cu 2—0 
(18, 24). La scorul general de 
2—1 pentru jucătoarele din 

R.F.G., Mihalca a disputat un me
ci foarte echilibrat cu Scholler, 
in care s-a ajuns ■ la regula 
„activizării” atit in primul, cit 
și în al doilea set. Foarte de
cisă. atentă, cu atacuri pu
ternice și inspirate Mihalca 
ciștigă cu 2—0 (15. 14) și astfel 
scorul general devine egal : 
2—2. în ultima partidă, deci
sivă pentru obținerea victoriei, 
Alexandru 
lui Simon. în primul set, sco
rul a fost de multe ori egal 
(17—17, 18-18. 19—19) dar re
prezentanta noastră, mai inci
sivă, a învins. In cel de al 
doilea set Simon a condus cu 
15—11. insă Alexandru, mai 
calmă și mai sigură, a ciști- 
gat. Scor final ; Alexandru — 
Simon 2—0 (19, 18). Și astfel, 
după o epuizantă luptă, care 
a durat 3 ore, echipa României 
a ciștigat cu 3—2, revenind 
pe primul plan al luptei din 
această grupă semifinală.

a doua partidă din 
românce 
victorie, 

dispunînd de selecționata Un
gariei cu 3—1. Nici această 
confruntare nu a fost ușoară, 
mai ales că Mihalca nu s-a 
acomodat cu loviturile „tăiate" 
ale lui Kisshazi, iar Alexandru 
nu s-a dovedit a fi în largul 

Rezultatele au fost urmă- 
Kisshazî — Mihalca 

(8, 12), Alexandru — Ma- 
2—1 (5, —13, 10), Alexan- 
Mihalca — Kisshazi, Ma- 

2—0 (8, 13), Alexandru — 
2—1 (—18, 15, 22).

a suportat asaltul

în
ceasta zi jucătoarele 
au realizat o nouă

a-

Tradiționalul con
curs internațional 
dț înot 
premiul 
ziarului 
molskaia 
unul din 
mari mitinguri ale 
sezonului, a atras 
în acest an la 
start și sportivi 
din S.U.A. și Ja- 
iponia. De altfel, 
.valoarea întreceri
lor desfășurate în 
bazinul de 25 m 
din Riga a fost 
deosebit de înal
tă, pe parcursul ce
lor 8 reuniuni în- 
registrîndu-se cî- 
teva performanțe 
răsunătoare cum 
ar fi 51,5 la 100 m 
liber (I. Grebeni- 
kov) și mai ales 
63,9 pe distanța de . 
100 m bras, reali
zată • de Nikolai 
Pankin, „eroul" 
concursului.

Cu noul său re
zultat obținut pe 
„sută:1 — echiva
lent unei cifre de 
65,4—65,5 în ba
zin de 50 m, care 
ar constitui un nou 
și excepțional re
cord al lumii — 
brasistul din Mos
cova a demonstrat 
din nou deosebi
tele sale calități. 
După un sezon 
ceva mai slab 
(1970), cînd a și 
fost deposedat de 
recordul mondial 
pe distanța de 200 
m de către ameri
canul Brian Job, 
el a revenit des
tul de repede în 
fruntea specialiști
lor acestui proce
deu, anunțîndu-se 
de pe acum ca 
un principal can
didat la titlurile 
ce vor fi decer
nate la J.O. de la 
Miinchen.

Pankin posedă 
statura ideală pen
tru un brasist și o 
forță neobișnuită a 
brațelor, care-i 
permit să mențină 
de-a lungul unei 
curse întregi —

dotat cu 
Trofeul 

„Komso- 
Pravda", 

.cele mai

S-a născut la 2 ianuarie 1949, are 1.7S 
m și 72 kg. Este student la Institutui ele 
Cultură Fizică din Moscova șl membru 
al clubului Dinamo. A învățat să înoate 
la 6 ani și participă în competiții de la 
vîrst-a de 9 ani. Multiplu campion și 
recordman unional în probele de bras. 
Actualmente deține recordul lumii in 
proba de 100 m cu timpul de 65,S. . La 
ultima ediție a J.O. a cucerit medalie de 
bronz la 100 m șl a ocupat locul IV în 
proba de 200 m. Anul trecut la „euro
penele" de la Barcelona, el a devenit 
campion continental at probei de 100 m 
și a ocupat locul H la 200 m. Evoluția
performanțelor sale in ultimii ani :

100 m bras 200 m bras

1966 69,2 2 : 36,9
1967 68,6 2 : 32,7
1968 66,2 RM 2 : 28,3
1969 65,8 RM 2 : 25,4 RM
1970 66.8 2 : 26,1
1971 63,9 (25 m) 2 : 23,5 (25 m)

spre deosebire de 
adepții 
lung și 
taculos 
„stroc" 
dicat.

Cu trei ani 
urmă, urmărindu-1 
într-un concurs 
desfășurat la Bre
men, antrenorul 
Remus Drăgușanu 
ne declara că Pan-

brasului 
mai spec- 

— un 
ri-foarte
în

kin va revoluționa 
brasul mondial și-l 
va duce spre ci
fre nebănuite. As
tăzi avem o dată 
în plus confirma
rea înaltei clase a 
acestui sportiv, al 
cărui stil exploziv 
se deosebește ra
dical de al majo
rității brasiștilor 
din lume.

EPILOG LA

ci. 
toarele : 
2—0 
gos 
dru, 
gos 
Kisshazi 
Miine (n.r. astăzi) echipa Ro
mâniei întîlnește reprezentati
va Japoniei.

Iată acum și alte rezultate î 
FEMININ, grupa semifinală A : 
Anglia —* Suedia 3—0, R. P. 
Chineză — Cehoslovacia 3—0, 
U.R.S.S. — Franța 3—0, Anglia
— Franța 3—1, R. P. Chineză
— Suedia 3—0; grupa semifi
nală B : Japonia — Ungaria 
3—0, Coreea de Sud — Ungaria 
3—0. Japonia — R.F.G. 3—0 ; 
MASCULIN, grupa semifinală 
A : R.F.G. — Indonezia 5—0, 
Ungaria — Coreea de Sud 5—0> 
Japonia — Anglia 5—1, Japo
nia — Indonezia 5—0, Coreea 
de Sud — Anglia 5—2, Iugos
lavia — R.F.G. 5—3 ; grupa 
semifinală B : Suedia — Ceho
slovacia 5—1, R. P. Chineză — 
R. P. D. Coreeană 5—1, 
ria — Franța 5—3.

în încheiere o știre 
de desfășurarea primei 
a Congresului F.I.T.M. Cu acest 
prilej, s-a aprobat folosirea 
facultativă a mingilor de cu
loare galbenă, urmînd că o 
hotărîre definitivă în acest 
sens să fie luată _la Congresul 
următor al 
avea loc în

Ungă-

legată 
ședințe

F.I.T.M., ce va 
1973 la Sarajevo.

C. COMARNISCHI

Primele detalii privind
statutul sportivului amator

a

dez Lundstroem. Pucul va ieși

PE TRAMBULINA DE LA PLANICA

Radu VOIA

Start la Nisa

ECHIPA FRANȚEI

I

ultimul număr ce 
primit la redacție.

Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit întîlnirea dintre 
echipele Cehoslovacei și Sue
diei care avea o importanță 
deosebită în lupta pentru lo-

Marceau 
educației 
din Se- 
francez

atacantul sue- 
afara porții... 

•— Agerpres 
aceste echipe, 
mare vervă de

Wenzel 
realizat 
fost o- 
Chris'.l

„Dacă românal îlîe Nâ*- 
tase ar fl fMt amerifcj», 
el trebuia f 4 fie alcum 
primul nostru jucător fia « -?--■*—*

urmă-
1. Kodes

2. Năstase 
Orantes (Spa-

in C. M. de hochei grupa A

PARIS, 30 (Agerpres). 
franceză 

„masă rotundă"

zentativa Bulgariei a dispus cu 
3—0 (1.5—8, 15—6. 15—6) de selec
ționata Israelului.

cadrul concursului interna- 
de la Zwiesel 

a fost cîștigată de 
vest-german Alfred

PENTRU „GAUDINI-

Noi măsuri
anti-doping

• Frazier lasă corzile

ringului pentru cele ale

maxim: fostul campion

olimpic George Foreman

si Ron Lyle (un nou Liston)

Sebastian BONIFACIU

ATLET ETIOPIAN 
CTSTIGĂ PE 880 Y 
LA LONG BEACH

Spitz, învingător in cursa de 
100 yarzi fluture cu 49,4. Pro
ba ..maraton" de 1 650 yarzi 
liber s-a încheiat cu victoria 
lui John Kinsella în 15:36,5.

AUSTRALIA — HONG 
KONG 5—0 IN CUPA 

DAVIS

REZULTATE BUNE 
IN CAMPIONATELE UNI
VERSITARE DE ÎNOT ALE 

S.U.A.

în două pro- 
în 9,3 și 220 
Cursa de 880 
atletului etio-
Michael in

1969, pe ring și de 
a susținut 29 meciuri 

ori prin 
avînd

in spiritul proiectului „Comisiei Șiperco

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Comitetul olimpic ameri
can a hotărit să aplice sanc
țiuni severe (mergînd pînă la 
descalificarea din loturile re
prezentative) împotriva spor
tivilor care vor fi dovediți 
că au folosit medicamente sti
mulatoare interzise și echi
pament sportiv neautorizat. 
In acest sens a fost elaborat 
un regulament pe care spor
tivii americani trebuie să-l 
respecte întocmai cu prilejul 
Jocurilor Panamericane, pre
cum șî în cadrul Olimpiade
lor de la Sapporo și Mun- 
chen.

Totodată, s-a hotărît ca lo
turile feminine să fie supuse 
unui examen medical special 
înaintea plecării la competi
țiile sus-amintite.

Televiziunea 
transmis o 
consacrată problemei amato
rismului la Jocurile Olimpice. 
Au participat la această emi
siune Alexandru Șiperco, 
membru al Comitetului In
ternațional Olimpic pentru 
România, colonelul 
Crespin, directorul 
fizice și sporturilor 
cretariatul de stat 
pentru tineret, sport și re
creare, Monique Berlioux, 
directoarea informațiilor din 
C.I.O. publicistul francez 
Francois Brisson și alții.

In legătură cu modificarea 
regulei 26 din Carta olimpi

că, Monique Berlioux a de
clarat că noua formulare este 
practic adoptată. Textul, care 
a și fost dat publicității, 
conține printre altele preci
zarea că un sportiv amator, 
care are dreptul de a parti
cipa la Jocurile Olimpice, 
poate primi o compensație 
materială pentru echipament, 
cheltuieli de călătorie, ca
zare și pentru perioada de 
antrenament; în schiipb, nu 
se admit premiile în bani 
în caz de victorie.

Noua modificare a fost re
dactată in spiritul proiectu
lui prezentat de comisia pre
zidată de Alexandra Șiper
co.

•>.*

Duci direct între portarul cehoslovac Holecek și 
dez Lundstroem. Pucul va ieși milimetric în 

Telefoto t A.P.
cui TI dusă de 
Demonstrînd o 
joc, hocheiștii cehoslovaci au 
atacat deseori poarta adver
sarilor care s-au apărat o- 
norabil fără a putea să-i îm-

TELEX • TELEX • TELEX
In concursul internațional de pa
tinaj artistic de la Sofia, proba 
individuală masculină a revenit 
tinărulul patinator maghiar L. 
vaida. Pe locul cinei s-a clasat 
concurentul român Mircea Ion.

8
Turul ciclist al Calabriei a fost 
cîștigat la actuala ediție de Ita
lianul Gianni Motta, cronome
trat pe distanța de 263,200 km cu 
timpul de 6h 48:90 (medie orară 
38,585 km). în același timp cu 
învingătorul au sosit italianul 
Bergamo, danezul Oile Ritter. 1- 
talienii Zilioli și Colombo. sue
dezul Gosta pettersson etc.

La Casablanca, într-un meci de 
fotbal pentru preliminariile Jocu
rilor Olimpice, echipa Marocului 
a învins cu scorul de 5—2 
formația Republicii 
ciul retur va avea 
mey.

Proba masculină de slalom uriaș 
clin 
țional de schi 
(Bavaria) 
sportivul
Hagn cu timpul de 2:52,36, urmat 
ele compatrioții săi Fritz. Binder
— 2:53.27 și Georg Sonnebergcr
— 2:53,55. Proba similară femi
nină s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a Hannei 
(Lichtenstein) care a 
1:55,95. Locul secund a 
cupat de vest-germana 
Loferer cu 1:S7,67.

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile, dotat cu 
cupa „Memorial Janez Pol- 
da“, care a avut loc la Pla- 
nica pe trambulina de 90 m, 
a revenit lui G. Aschenbach 
(R. D. Germană). El a tota
lizat 237,7 p (93 m — 91 m). 
Pe locul doi s-a clasat elve
țianul Steiner cu 217,7 p.

Pe echipe, victoria a reve-

(3—0)
Niger. Me- - 
loc la Nia-

internaționalIn cadrul turneului
de volei masculin de ia St. Nik- 
laas. selecționata Belgiei a În
trecut eu scorul de 3—0 (16—14, 
15—0. 15—8) formația R. F. a Ger
maniei. într-un alt joc, repre-

Tn primul tur al concursului in
ternațional de tenis de la San 
Juan (Porto Rico) s-au înregis
trat următoarele rezultate : Fra- 
nulovici (Iugoslavia) — Ortiz 
(Porto Rico) 6—2, 6—2 : Richey 
(S.U.A.) — Stern (Porto Rico)
s-o. 6—0 : Graebner (S.U.A.) — 
Kary (Austria) 7—6, 6—0 : Parun 
(Noua Zeelandă) — Mulligan (I- 
talia) 6—3. 7—6 ; McManus (S.U.A.) 
— Dell (S.U.A.) 6—3, 6—4.

„MECIUL SECOLULUJ"
Frazier : Philadelphia. Da 1 
Clay a renunțat să mai locu
iască la Chicago, unde era 
vecin cu conducătorul sectei 
„musulmanii negri" — Elias 
Muhammad — și s-a mutat la 
Philadelphia, într-un cartier 
mărginaș, în apropierea locu
inței lui... Frazier.

Tonul agresiv al declarații
lor lui a dispărut aproape to
tal. S-a plîns doar că din bur
sa de 2 500 000 dolari. i-au mai 
rămas numai 400 000'.

Desigur, Cassius Clay n-a 
avut nici un motiv să fie mul
țumit. Nici de rezultatul me
ciului, nici de cîștigul reali
zat. „Mă gîndesc lă soarta fa
miliei mele — a spus el după 
acest meci. Voi mai apare de 
cîtcva ori pe ring și. apoi, îmi 
agăț definitiv mănușile în 
cui". Deocamdată, fostul cam
pion meditează asupra viitoa
rei sale apariții în fața tri
bunalului, in 
zul de a-și 
militar. „Va 
grea pentru 
pinează avocatul Eskridge 
privire Ia acest episod.

Primul succesor: G. Foreman

Federația franceză de scri
mă a anunțat că va trimite 
la București, în vederea între
cerilor de floretă pentru Tro
feul Gaudini, un lot valoros 
alcătuit din consacrații Mag- 
nan, Revenu, Noel, Talvard și 
din tînărul Lesueur, compo
nent al echipei C. E. Melun, 
cîștigătoarea Cupei Europei.

Mai rar un campion al lu
mii hărțuit de atîtea dileme 
ca Joe Frazier care, ba a a- 
nur.țat că abandonează ringul, 
ba s-a răzgîndit afirmînd că 
ar ti dispus să-i acorde re
vanșa lui Clay ! Pînă una alta, 
el a fost nevoit să petreacă 
mai mult de o săptămînă în 
spitalul St. Luke, de unde a 
ieșit zilele trecute. Avînd ne
voie de un control medical 
atent, Joe a ratat un con
tract • — se spune, foarte a- 
trăgător — de a concerta cu 
orchestra sa „The Knock- 
Outs", în perioada 25—27 mar
tie, la hotelul King Castle din 
Lake Tahoe, o stațiune . de 
munte din S.U.A., unde — se 
știe — s-au pregătit pentru 

'J.O. de la Mexico, atleții nord- 
americani.

„Regele greilor" s-a conso
lat, totuși, destul de repede 
pentru că în bogatul curier 
care i-a fost adresat la spița! 
ca și în vizitele primite a- 
colo. el era asaltat cu diferi
te oferte pentru filme și cărți 
dedicate ilustrei sale ' persoa
ne. în ceea ce privește reve
nirea pe ring, ultima sa ho
tărîre sună astfel: „Nu voi 
mai boxa decît peste aproape 
un an". Ținînd seama că a- 
ceasta coincide cu punctul de 
vedere al antrenorului său 
Yancey Durham (care spunea : 
„O eventuală revenire a lui 
Joe pe ring nu va avea Ioc 
înainte de 1972“), avem toate 
motivele să credem că nu-1 
vom mai revedea anul acesta 
în careul magic. Se vor bucu
ra, In schimb, amatorii de 
muzică „pop" (inclusiv cei din 
Europa), care vor avea prile
jul să-l vadă ți să-1 asciilte 
pe Joe în postura de chita
rist al formației sale „T' " 
Knock-Outs".
„Nu mai e cel dinainte I'4

...Aceasta este părerea 
Ch. Eskridge, avocatul 
Cassius Clay, despre clientul 
său. El i-a- informat pe repor
teri că fostul campion nu a 
mai ținut, a doua zi după meci, 
să discute cu organizatorii, ce 
drepturi bănești j se cuvin. A 
lăsat această treabă în seama 
avocatului și antrenorului său, 
Angelo Dundee. El, în schimb, 
a plecat, aproape la aceeași 
oră și în aceeași direcție cu
-WBglgfr 1 —-------------------- —
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Care este situația titlului 
mondial ? Timp de un an de 
zile, Frazier se poate decide 
să și-l apere. Dacă nu, titlul 
va rămîne vacant și atunci 
cele mai mari șanse de a lup
ta pentru el le au Cassius 
Clay și fostul campion olim
pic de 
reman, 
îneîntă 
pentru 
vanșeze 
schimb, ___ _
tă să urce și treapta cea mai 
de sus a carierei sale de pro- 
’ ' ' 1 pe care nu a în

de mult. în această

așteaptă „o bătălie grea 

♦ Doi postulanți la titlul

legătură cu refu- 
satisface stagiul 
urma o bătălie 

clientul meu",

la Mexico, George Fo- 
Clay a și spus că nu-1 

un asemenea meci, 
că el vrea să se re- 
asupra lui Frazier... In 
Foreman abia așteap-

fesionist, 
cep:it-o _  _____
calitate, el a susținut, 26 de 
meciuri, terminîndu-le pe toa
te învingător, iar 23 din ele, 
înainte de limită. Acest tînăr 
californian (22 de ani) are ca 
mentor pe antrenorul Nick 
Sadler, care își pune mari nă
dejdi in posibilitățile „elevu
lui- său.

Foreman 
dreapta sa 
deși arc și 
remarcabile.

excelează 
foarte 

laterale 
El a și

prin 
puternică, 
de stingă 
întilnit in

De necrezut! După ieșirea sa din spital, Joe Frazier și-a pus 
din nou mănușile... Dar numai pentru un moment vesel, îm
preună cu binecunoscutul comic al ecranului, Bob Hope (fost 

și el pugilist) în cadrul unui program de televiziune.
Telefoto ; A.P. — Agerpres

scurta sa carieră de profe
sionist un, boxer care a avut 
ca adversar și pe Clay și pe 
Frazier. Este vorba “ despre 
George Chuvalo care în 1965 
a rezistat 15 reprize lui Clay, 
iar în 1967 a pierdut prin k.o. 
în repriza a 4-a la Frazier, 
și, în august trecut, n-a 
zistat decît trei reprize 
Foreman.

Dar Foreman nu este ... 
gurul reprezentant al greilor 
valoroși din noua generație a- 
meticană. La două zile după 
„meciul secolului", campionul 
amator al S.U.A. la categoria 
maximă, Ron Lyle (27 de ani) 
a anunțat că trece la profe
sionism. A și semnat un con
tract, iar iuna viitoare ur
mează să-și facă debutul în 
noua carieră, în cadrul unei 
gale la Denver.

Lyle este un fel de Sonny 
Liston, căci și el a făcut cu
noștință eu mănușile de box 
în timpul detențiunii, avînd de 
ispășit o condamnare de mai 
mulți ani pentru omor preme
ditat. După șapte ani și ju
mătate de închisoare (pedeap
sa i-a fost redusă pentru bună 
conduită) el a urcat, în no
iembrie " 
atunci 
cîștigînd 25 (de 17 
k.o.). înalt de 1,85 m, ____
97,5 kg, și el nu își face com
plexe din cauza vîrstei, amin
tind că și fostul campion 
mondial Rocky Grazziano avea 
cam. aceeași etate cînd a în
ceput să urce treptele ce duc 
spre titlul mondial.

S-au prăbușit vechii idoli ? 
lată că doi tineri sînt, de pe 
acum, gata să Ie ia locul. Care 
din ei va reușit, ne va arăta 
viitorul...

piedice însă să-și adjudece 
victoria la două goluri dife
rență. Scorul a fost deschis 
de Cerny și majorat, în re
priza a doua, de Suchy, In 
ultima parte, au mai înscris 
Koehta pentru învingători și 
Bergmann pentru suedezi. 
Scor î 3—1 (1—0, 1—0, 1—1).

Confirmînd calculul hirtiei, 
reprezentativa Cehoslovaciei 
a obținut o nouă victorie și 
în meciul următor în care a 
întîlnit echipa R. F. a Ger
maniei. De data aceasta ho- 
cheiștii cehoslovaci au învins 
cu 4—0 (1—0, 1—0, 2—0). La 
ora închiderii ediției se dis
puta la Ziirich meciul dintre 
efchipele Uniunii Sovetice și 
Statelor Unite.

Iată clasamentul, pînă la 
această oră (echipele Ceho
slovaciei și R.F. a Germaniei 
avînd cite 8 meciuri, iar ce
lelalte cîte 7 meciuri jucate)! 
1. U.R.S.S. 13 p (golaveraj i 
62—11); 2. Cehoslovacia 11 p 
(27—24) ; 3. Suedia 9 p (23— 
24); 4. Finlanda 7 p (21—33); 
5. R.F. a Germaniei 2 p (19— 
56); 6. S.U.A. 2 p (18—38).

nit formației R. D. Germa
ne' cu 639.9 p ; 2. Cehoslova
cia — 597,5 p ; 3. Austria — 
588,1 p : 4. Iugoslavia — 584,3 
p ; 5. U.R.S.S. — 582,5 p ; 6. 
Elveția — 580,9 p ; 7. Italia 
— 549,8 p și 8. Ungaria — 
542,7 p.

tenis..." «*- declară, cu 
sinceritate, revista „World 
Tennis" did New Fork, în 
ultimul număr ce l-am 
primit la redacție. Spe
cialiștii tenisului da din
colo de Ocean și-an ma
nifestat nu o dată entu
ziasmul lor pentru cam
pionul din România, acest 
tînăr „portînd flacăra ta
lentului și 
tății", cum 
eași revistă, 
trei turnee 
Năstase în 
CUÎt ul„
adăugind și succesele din 
trecut, cintăresc mult...

Acum, americanii regre
tă probabil faptul că noul 
as al rachetei și-a mutat 
aria de activitate pe alte 
terenuri. Ele sînt insă 
mai apropiate tempera
mentului și reflexelor sale 
de jucător format pe 
„zgură roșie", suprafață de 
joc specific europeană, 
Ilie Năstase și insepara
bilul său coechipier, Ion 
Țiriac, pregătesc sezonul 
in aer liber, culminind 
cu turneele de la Roland 
Garros și Wimbledon, ca 
și cu seria, pe care o 
cForim cit mai prelungită, 
a meciurilor pentru „Cu
pa Davis“.

Iată, deci, pe tenismenii 
noștri luînd Startul în 
concursurile de pe Coasta 
de Azur. Mai întîi Nisa 
și apoi Monte Carlo vor 
fi punctele de itinerar 
spre care-și îndreaptă a- 
tenția iubitorii sportului 
alb. Uvertură tradițională 
in tenisul continental.

Este, în această partici
pare, O reînnoire de tra
diții care merită a fi su
bliniată. Cu ani în urmă, 
pe aceeași Rivieră fran
ceză își făceau primele a- 
pariții, unele încununate 
de succes, vechii campioni 
ai tenisului românesc, 
Marin Bădin, Cristea Ca- 
ralulis, Constantin Tănă- 
sescu, Gheorghe Viziru— 
nume ce se întilnesc des 
în cronica turneelor de 
coastă, în perioada dintre 
cele două războaie și 
mai tîrziu. Iar unul din 
primele concursuri de lă 
Monte Carlo a fost cîști
gat de NicOlae Mișu, fost 
campion al României. Nu
mele învingătorului stă 
astăzi gravai ' pe ocțplațcă 
de marmoră, la intrarea 
Tenis-clubului monegasc.

Să sperăm că acești 
mari campioni de azi ai 
tenisului nostru vor duce 
vechea și prețioasa tra
diție spre o nouă strălu
cire, neatinsă în trecut.

a personali- 
notează ace- 
Firește, cela 

câștigate de 
recentul cir- 

„indoor" din S.U.A..

NĂSTASE Șl TIRIAC-CAPI DE SERII
La actuala ediție a turneu

lui internațional de tenis de 
la Nisa, din cadrul Marelui 
Premiu — FILT, participă 200 
de jucători, în cele cinci pro
be. In turneul de simplu mas
culin au fost stabiliți 
torii capi de serii: 
(Cehoslovacia), 
(România), 3. .....
nia), 4. Tiriac (România). în 
primul tur, Ion Tiriac J-a în
vins cu 7—5, 6—4 pe spanio
lul J. Guerrero. Ilie '4351336

ca intra în joc numai în tu
rul doi, avînd ca adversar pe 
F. Drossart (Belgia).

Alte rezultate: Pokorny (Aus
tria) — Chanfreau (Franța) 
6—2, 3—6, 8—6; Pala (Ceho
slovacia) — McDonald (Aus
tralia) 6—2, 6—2 î Barclay
(Franța) — Varga (Ungaria) 
6—4, 6—0 ; Hrebec (Cehoslova
cia) — Goven (Franța) 6—4, 
6—8, 6—4 (!) ; Beust (Franța) 

Munoz (Spania) 6—1, 6—3.

Milada Karbanova, campioană europeană pe te ren acoperit la săritura.muaaa ixarounova, campioana europeană pe teren acoperit la săritura in înălțime (1,80 m) 
demnă reprezentantă a școlii cehoslovace de atletism care a dat pe o Rezkova, Faithova, Va- 
lentova... lat-o, in săritura care i-a aduș titlul continental. Ia Sofia. Folosind Clasica rostogo
lire ventrală, ea a făcut ca la întrecerile continentale scorul în disputa flop — ventrală să 
fie i—j, întrucit câștigătorul probei masculine, maghiarul I. Major, utilizează procedeul inven
tat de Fosbury. Foto : B.T.A.

In cadrul campionatelor u- 
niversitare de natație ale 
S.U.A. (întrecerile s-au des
fășurat la Ames, în bazin de 
25 m) Dave Edgar a termi
nat învingător în proba de 
100 yarzi liber cu un timp ex
cepțional : 44,7. Garry Hall a 
cucerit cel de-al treilea titlu, 
cîștigînd cursa de 200 yarzi 
spate cu 1:50,6, iar Brian Job 
s-a clasat pe primul Ioc in 
proba de 200 yarzi bras cu 
2:03,4. Bine a evoluat și Mark

In prima z! a concursului 
internațional de atletism de 
la Long Beach (California), 
Jim Kemp (S.U.A.) a termi
nat învingător 
be : 100 yarzi 
yarzi in 20,9. 
yarzi a revenit 
pian Mathias 
1:51,6,

Disputată la Hong Kong, în
tîlnirea dintre selecționat 
Australiei și Hong Kong-v 
contînd pentru preliminări 
„Cupei Davis" s-a încheiat 
scorul de 5—0 in favoarea 
nismenilor australieni. în u 
timele două partide de sim
plu. Colin Dibley l-a învin 
cu 6—2, 6—2, 6—1 pe Charles 
Change, iar John Coope ' a 
dispus cu 6—3, 6—1, 6- 4 de 
Louis Hsu.


